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WSTP.

Jeden z najciekawszych a najmniej dotd zba-

danych odamów literatury polskiej stanowi powieci

i romanse wieku XVI i XVII. S one niezaprzeczenie

pierwszorzdnym materyaem do oceny ówczesnego po-

ziomu kulturalnego spoeczestwa i pozwalaj nam od-

gadn, jak strawa duchowa yy i jakiej si niekiedy

nawet domagay szersze jego warstwy, które nie mogc
zasmakowa jeszcze w wykwintniej szej twórczoci poetów

rodzimych ani w ówczesnej literaturze naukowej, ani

te posugiwa si literatur acisk dla nieznajomoci

tego jzyka, niemniej jednake uczuway potrzeb ja-

kiej rozrywki duchowej, a t znajdoway w tak dzi

niesychanie rzadkich, bo ówczenie chciwie chwytanych

i wprost a do zniszczenia rozczytywanych „Historyach".

Powiadamy, e si ich nieraz domagano; a e nie jestto

przesad, widzimy choby z przedmowy do pierwszej

z tych powieci, a zarazem najwczeniejszej w jzyku
polskim ksiki, historyi o Marchocie z r. 1521, gdzie

drukarz, Hieronim Wietor, w dedykacyi Annie z Jaro-

sawia, kasztelance Wojnickiej, wyznaje, e „gdy czsto-

kro sudzy Twej Wielmonoci, przychodzc do mnie, cui

sudzy cnotliwej paniej, odemnie dali, ibych polskim

pismem nieco wybija. Gdyera poczu tak wielk dz
tych twoich sug albo Wielmonoci Waszej, nie mo-

gem si wstrzyma, byeh w tem wdzicznoci nie uka-
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za Wielmonoci Waszej ....". Spowied to bardzo

charakterystyczna, bo i na koa czytelników pewne

wiato rzucajca , a wiadectw takich moghbymy
i wicej przytoczy. Wydawcy, chcc si zastosowa

do upodoba czytelników, a nie znajdujc u autorów

krajowych odpowiednich dzieek polskich, uciekali si

do tomacze z aciskiego, woskiego, francuskiego,

i innych jzyków, nie dajc si nawet odstraszy zbyt

drastyczna treci oryginaów, nie omijajc np. goniej-

szych utworów Bokkacyusza, co powodowao umiesz-

czenie ich na indeksie (np. Historya o Barnabaszu i inne.

Ob. Index librorum -proliihitorum u Jochera III, 389

—

394) i gwatowne ich przeladowanie. Ksieczki te

mimo to, a moe wanie dlatego, wielkiem cieszyy si

powodzeniem i na ówczesn rodzim twórczo literacka

nie bez wpywu pozostay; nie brak naladownictw,

przeróbek, proza czy poezya, jak np. przeróbki Morsz-

tyna z Bokkacyusza i t. p.

Niestety, pomimo wzgldnego bogactwa tej litera-

tury i licznych wyda poszczególnych dzieek, czasów

naszych doszy zaledwie okruchy, i to nieraz w dosow-

nem znaczeniu tego wyrazu. Tern bardziej je ceni

musimy i od zagady dalszej uchroni. Komitet wyda-

wniczy „Biblioteki Pisarzów Polskich", nie pomijajc

i tej gazi literatury, dotd par ju ksieczek wzno-

wi, a przedruk niniejszy otwiera nowy cay ich szereg,

przewanie z w. XVI. Nie bdziemy zaopatrywali ka-
dej z tych ksieczek w osobne obszerniejsze Avstpy

albo studya. Prace takie, nie mówic ju o tem, e roz-

miarami przekroczyby musiay udzielone nam ramy, by-

yby z koniecznoci pracami przygodnemi i dorywczemi,

jak przygodnem jest najczciej kopiowanie samych uni-

katów, i zniewalayby nieraz wydawc do trzymania tych



kopii, gwoli przygotowaniu rozprawki, przez lata cae

pod korcem , zamiast uprzystpni je jak najrychlej

caemu szeregowi pracujcych i na warsztat literacki

poda. Ograniczymy si podawaniem szczegóowych

wiadomoci bibliograficznych o kadem dzieku, lub

waniejszych dat z ycia ich tómaczów i wydawców,

a natomiast najpilniejsza uwag zwrócimy na moliwie

jak najwiksza dokadno samego przedruku , aby

z pierwodruku najdrobniejszej nawet cechy jzykowego

znaczenia nie zaciera, a gdzie powstanie wtpliwo:
czy mamy do czynienia z jzykow?j, lub pisowniowa

tylko waciwoci oryginau, tam bdziemy woleli

i pisowni dawn zachowa. Niejedna bowiem z tych

ksieczek wicej zastanawia bdzie jzykoznawc ni
historyka literatury, a chcielibymy, aby i pierwszemu,

o ile si daje, przedruk za orygina wystarcza.

Historya o zburzeniu miasta Troi naleaa w Polsce

do poczytniejszych i rozpowszechniona bya nie tylko

w przekadzie polskim, ale i w licznych odpisach aci-
skich z dziea Gwidona Columny, z którego niewtpli-

wie przekadu polskiego dokonano. W wieku biecym
wiadomo o przekadzie polskim prawie e zupenie

bya zagina, jeden tylko Wiszniewski (Hist. Lit. Tora

VII, 210) wspomina, e natrafi na lad istnienia przed

r. 1592 polskiej „Historyi"; wiadomo t czerpa praw-

dopodobnie z inwentarza po ksigarzu Htibnerze. —
Dzi znane s 3 egzemplarze „Historyi", reprezentujce

2 a przypuszczalnie 3 jej wydania: egzemplarz naj-

starszy, drukowany u Wirzbity w r. 1563 (bez kart

kocowych; w posiadaniu Biblioteki Ordynacyi hr.

Krasiskich w Warszawie), drugi (wasno Biblioteki

Jagielloskiej) u tego w r. 1597 (egzemplarz kompletny)

i trzeci bez tytuu i kart kocowych, znajdujcy si
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w cesarskiej Bibliotece publicznej w Petersburgu.

W inwentarzu spadkowym po Unglerowej, zmarej w r.

1551 (Ob. A. Benisa, Mater, do hist. druk. Arch. do

dz. lit. T. VII, 41) znajdujemy te midzy innemi

i „Historia Sponssionis Troiae, exemplaria cuatuor'^^

wskazówka ta wraz z uwaga na tytule wydania z r.

1563: „teraz nowo drukowana" wiadcz, e istniao te
wydanie jeszcze wczeniejsze. Wanem jest pytanie:

czy egzemplarz petersburski stanowi edycy wczeniej-

sz od dwóch wyej podanych, a znanych z daty wyda,
lub póniejsza, czy te wogóle jest tylko defektowym

dubletem jednej z dwóch edycyj. Ptaszycki (Ob. Upo-

minek dla Orzeszkowej str. 488— 491) to ostatnie po-

daje za pewne i egzemplarz petersburski poczytuje za

dublet wydania z r. 1597. Sdzimy, e jestto niesuszne

i egzemplarz petersburski radzibymy uwaa za trzecie

z kolei wydanie „Historyi". Zdanie nasze postaramy

si opisem wszystkich egzemplarzy uzasadni.

Wydanie z r. 1563, z którego niniejszego przedru-

ku dokonano, w formacie maej 8-ki, liczy kart 78 (paru

kart kocowych, jak ju wyej zaznaczono, brak). Przed-

mowa „ku temu co czy bdzie" zaczyna si na od-

wrotnej stronie karty tytuowej i zajmuje stron 7, po-

czem na ósmej rozpoczyna si „Historya". Kustosze: Ag,

Ag, A4, A5, nastpuj 3 kartki nieoznaczone i dalsze ku-

stosze Bj^ B2 i. t. d. Ksika koczy si na karcie K (szó-

stej), brak wic co najmniej dwóch kartek, gdy K i Kg

nie maj odpowiednich kart K^ i Kg. Druk gocki, czysty,

wyrany, korekta, wzgldnie do objtoci ksiki, sta-

ranna. Kolumna liczy wierszy 27, nie liczc tytulików

nad kolumn kad, z lewej strony „Historya" a z pra-

wej „Trojaska". Nad kolumnami przedmowy czytamy

„Przemowa". Niektóre wiersze w egzemplarzu tym pod-



krelone s starym wybladym inkaustem np. na karcie

D3. Egzemplarz jest bez oprawy.

Wydanie II z r. 1597 nosi tytu róny nieco

w drobniejszych szczegóach od tytuu edycyi I, miano-

wicie: „Historya bdrzo pikna
|
ucieszna

j
y kademu

stanovvi
|
tak Rycerskiemu iako te y inszemu pospoli-

temu
i

icie poyteczna
|

gdy w sobie osobliwych przy-

kadów ma barzo wiele. O zburzeniu a zniszczeniu onego

sawnego a znamienitego miasta y pastwa Troiaskiego

kthore dla iedney biaeygowy Heleny
]
która by Ale-

xnder syn Priamusa króla Troiaskiego uniós
|
Gre-

kowie na on czas z wielkim krwie z obu stron rozla-

niem uczynili. ^^ Teraz nowo drukowana. W Dru-

karni Mdcieia Wirzbity, Roku Paskiego 1597". For-

mat maej 8-ki, kart 83. Ka odwrotnej stronie tytuu

przedmowa „ku temu, co czyta bdzie" zajmuje stron 7,

kustosze jak w wydaniu I; rzecz koczy si na karcie

L3. Na kocu przedmowy may ornament drukarski;

to na kocu karty 82, a na ostatniej w ramce szyl-

dzik drukarski Wirzbity z literami M i W. Druk
gocki, czcionki nieco zuyte, cho druk zupenie wy-

rany. Kolumna liczy wierszy 27, niektóre i po 28.

Tytuliki u góry, jak w wydaniu I. Ostatnie 4 kartki

nieco uszkodzone i podklejone papierem. Egzemplarz

w nowoczesnej oprawie, bardzo starannie dochowany;

niektóre karty, jak w edycyi I, równie atramentem

podkrelone.

Egzemplarz petersburski, oprawiony razem z Hi-

storya o Gryzeldzie (w Krak. b. r. 8 maa, 36 str. bardzo

drobnego, zbitego drukuj, nie posiada tytuu i koca, ma
kart 77. Druk gocki; kustosze od Ag do K^. „Historya"

zaczyna si od karty A^ wyrazami: „Pelias Tessaloski

król w Peloponezie. ..." Egzemplarz ten wic róni
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si od dwóch poprzednich brakiem wszelkiej przedmowy^

gdy bowiem sama „Historya" od A^ si zaczyna, caoci
nie dostaje wic z pocztku jednej tylko karty tytuowej,

której odwrotna strona zawiera wprawdzie moga krótk

do czytelników episto, ale nie siedmiostronicowy wstp,

znajdujcy si w obu wydaniach. Brak wic przedmowy

w egzemplarzu petersburskiem usuwa te identyczno

jego z egzemplarzem biblioteki Jagielloskiej z r. 1597

i pozwala pierwszy za odrbne wydanie uwaa. Co do

daty tej edycyi, to przyjlibymy j za najpóniejsz,

bo wiadomo, e zarówno dedykacye, jak i przedmowy,

opuszczano w powtarzajcych si póniejszych wyda-

niach jednej i tej samej ksiki, gdy osoby, którym

byy dedykowane, ju nie yy, lub te gdy ksiki
zbyt ju byy znane, aby zachwalajcej przedmowy

wymagay.Godnym zastanowienia jest te szczegó, e
egzemplarze biblioteki Krasiskich i petersburskiej zde-

fektowane s na kocu w jednem i tera samem mniej

wicej miejscu, t. j. tam, gdzie fabua powieci si ko-
czy; spostrzeenie to poczynilimy i na paru innych

ksikach podobnej treci, co naprowadza na wniosek, e
nie jestto dzieem przypadku tylko, lecz e dzieka te

wydzierane byway z opraw przez dnych powiecio-

wej lektury czytelników rozmylnie w tem miejscu, gdzie

wtek „Historyi" si urywa i reszta mniej interesowaa.

Zakoczenie przedruku niniejszego uzupenilimy

z wydania z r. 1597, od strony oryginau 162 wcznie
(t. j. od wyrazów: „sstao tak okrutne a obfite rozlanie

krwie") a do koca t. j. str. 165. Pierwodruk nasz

(mówimy o wyd. z r. 1563) jzyk posiada gadki, po-

toczysty, cho miejscami zbyt powtarzajcy si. Wybit-

niejszemi osobliwociami gramatycznemi lub leksykalnemi

nie wyrónia si: zebralimy par przysówków nie-
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znanych Lindemu na e, jak due (str. 51), rycerskie (43),

zagliwie (66), kilka przykadów liczby podwójnej : dioie

przyczynie (35), ohie stronie (42, 69, 78), dwie pannie

(55), troch przysów z nieznanymi waryantami; nie-

jedno te ciekawsze zawiera sowniczek. W ogólnoci

za formy gramatyczne sa wszdzie takie, jakie w dru-

giej poowie w. XVI do regu ustalonych naleay. Nie

wypisujmy tu przykadów, bo si z niemi na kadej

stronicy ksiki spotka mona. Nie brak za to waha
si w uywaniu rónych form jednego i tego samego

wyrazu : obok przystrzega czytamy póniejsz form
przestrzega, obok obawanie — ohawinnie^ niczemny —
nikczemny, par razy zamiast stale powtarzajcych si

form : miedzy, sie^ abo^ wszytko, znajdujemy miedzy, sie^

alho^ wszystko. W przedruku niniejszym wahania si

te pozostawilimy. — Pisownia ksieczki dosy jedno-

stajna, w wielu wyrazach czysto fonetyczna, nie wy-

rónia si niczem od innych druków Wirzbity: a wy-

raono przez rt, a pochylone za przez a; o pochylone

przez o; c w wyrazach jak czo, ojczowski^ wszysczy od-

dane przez cz; t przez ih {przetho^ kthora^ thak)\ przez

sz [tudziesz, poraszka^ wrószka) ; zam. z np. czas, oba-

cy\ s zam. / (Jeliby j liczny)'^ s zam. przyinika z

przed spógoskami k, p, s i t. p. (np. s którym, s piino-

ci). Bardzo chwiejn jest pisownia imion wasnych;

znajdujemy czsto obok siebie pisowni: Achiles i Achil-

les^ Apolo i Apollo.

Nadmieni jeszcze musimy, e wydanie drugie

z r. 1597 nie jest tytuowem tylko, lecz e wydawca

nie szczdzi trudu, aby wyda edycy uzupenion

i poprawiona w caem znaczeniu tych wyrazów. Z do-

wodami tej starannoci, a nieraz dobrej chci wydawcy

spotykamy si na kadej prawie stronicy: pomyki



druku wydania I usunito, wyrazy i zwroty mniej ju
zrozumiae^ lub wysze z uycia, zastpiono nowszemi

(np. bo.jkam zam. klatham^ pewny zam. czysty, pilnowali

zam. piloioaH, czego wiadkiem s wiele historyj zam.

na czym s wiele historyj^ starajc sie o to zam. harzo

o to stojc). Wiele ustpów przerobiono i zaopatrzono

w zdania, a niekiedy okresy cae, objaniajce lepiej, ni

wydanie I, bieg akcyi lub charakteryzujce osoby

i czasy. W wydaniu I np. przedmowa koczy si wy-

razami: „Ty i insze rzeczy zamykaj sie tu, których

dowiedzie sie jest rzecz niemaa i poyteczna", w wy-

daniu II za: „Ty i insze rzeczy zamykaj sie tu, któ-

rych dowiedzie si i pilnie u siebie uwayójest rzecz

barzo potrzebna i poyteczna, zwaszcza tych zych

a skaonych czasów naszych"; w wielu miejscach zmie-

niono te szyk wyrazów, sowem edycy t miao do naj-

staranniej szych w literaturze XVI w, zaliczy mona. Za-

mierzalimy pierwotnie i*ónice obu wyda w niniej-

szym przedruku zaznaczy, ale wobec znacznych nie-

kiedy waryantów, byoby to z samych ju wzgldów
technicznych niemoliwem, naleaoby chyba caa ksi-

eczk przedrukowa.

Czy midzy egzemplarzem petersburskim a innemi

s jakie wiksze odmiany tekstu, napewno stwierdzi

nie moglimy, gdy z pierwszego za mao posiadamy

odpisów.

Ze znanych nam z tytuu a w bibhotekach polskich

przechoAvywanych rkopisów „Historyi" wymieniamy

:

1) rkopis aciski in folio y^Ouidonis de Columna Hi-

storia belli Troiani" (na pergaminie) 2) rkopis aciski
z tyme tytuem pisany w r. 1344. Oba niegdy wa-
sno Biblioteki Zauskich (dzi prawdopodobnie Biblio-

teki cesarskiej w Petersburgu). Wspomina o nich Janocki
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(Specimen catalogi codieum manuscriptorum Bihl. Zaus-

cianae, Drezno 1752). Katalogi rkopisów biblioteki

Jagielloskiej Wisockiego podaje 3 rkopisy „Historyi"

ukadu Columny z w. XIV i XV, mianowicie m\ 427 CC
II 19; nr. 2120 BB V 12 (na str. 1-342); nr. 2193

BB V 9 (na karcie 1—182).

Pozostaje nam jeszcze wyraenie szczerej wdzicz-

noci Sz. Panu Prof. Dr. A. Briicknerowi za uycze-

nie nam z swej teki petersburskiej wiadomoci o egzem-

plarzu trzecim „Historyi" i Sz. Panu Zygmuntowi Wol-

skiemu, pomocnikowi bibliotekarza Ordynacji hr. Kra-

siskich, za askawa pomoc przy sprawdzaniu kopii

niniejszego przedruku i sporzdzaniu podobi/>ny kartki

tytuowej.

Berlin, 29 kwietnia 1896.

Samuel Adalherg.
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Ku temu. co czy bdzie,

krótka przemowa.

Wiele jest ludzi uczciw3^ch, dobrych a w naukach

biegych, którzy z dobrego obaczenia porzuciwszy na

stron próne a marne starania tego niegruntownego

wieku , udawaj si na pis ani i skadania ksig,

Rzeczypospolitej poytecznych a pomocnych: czym je-

dnak t godno odnosz, i rzeczy znamienite, podzi-

wne, uyteczne i potrzebne ludziom dla postanowienia

a ywota dobrego sprawienia otwarzaja i znacz, jako

ci zwaszcza, którzy dzieje albo historye do rak mao
nie wszytkierau wi;itu za nowiny przesyaj. W któ-

rych historyach, jako si co toczy, chc to mie, aby

si tak kad}'^ rzdzi i miarkowa, gdy historya na

tym jest, aby abo czego dobrego nauczya, abo od zego

odwioda.

Tych a takowych uczonych ludzi wielka zawsze

potrzeba jest kademu czowiekowi, któryby jedno na

wiecie ^) co susznie wiedzie chcia i statecznie umie.

Jako sie jednak kady z przyrodzenia ku temu, aby

co umia, garnie a rzeczy sie abo nowych abo dawnych

wy^wiedzie dopira. Na czym historyej imi wszytko

sie zasadzio, i i nauk w sobie niema ma i tak nowe,

jako i stare dzieje wyprawia.

*) W pierwodr. : na wiece.

Historya Trojaska.



Nie mo:^e tedy aden czowiek lepszej nauki ku

ugruntowaniu ywota swego nale, jeduo gdy historya

pozna a czyta bdzie, z której ten poytek wemie,

i sie abo poprawi, gdy rzeczy dobrych, które w niej

zawarte sa, sobie nazbiera, abo wic drugiego nauczy,

jakoby sie sprawowa mia, gdy nauk z niej obaczy.

Ta tedy nauka a rzeczy nowych i starych wie
nie mogaby sie adn miara miedzy ludzi sama wyno-

rzy, aniby jej le sami ludzie mogli dostpi, okrom

ludzi tych, którzy sie historyami bawi a paraj.

I owszem, wszytko to, coby sie jedno na wiecie mie-

dzy ludmi toczyo, zaginoby, jeliby tego kto pisa-

niem swym w pami wieczna nie woy, a ludziom

pospolitym, majc na karcie, nie zachowa.

Obaczmy a przedsi wemimy wiat, od Pana

a Boga wielmonego stworzony, tudzie wszytek tego

stworzenia porzdek i postpek i insze rzeczy: jakoby

to kto pozna móg, jeliby o tym historyej nie mia
a ich nie czyta albo nie sycha.

A przeto mdrze to Pan Bóg sprawi, i ludzit^

takowe, którzyby byli ty sprawy jego popisali, wzbu-

dzi a na wiat ku potrzebie ludzkiej wyda. Których

ludzi od tego czasu, jako skoro wiat j sie porusza,

zawsze z przerzenia Boego, a do naszych tych osta-

tnich zgrzybiaych a zuchwaych czasów, dosy barzo

powstawao w narodzie kadym. I byli takowi zawsze

tego pilni, aby postpki a sprawy, nietylko ludzi ale

te i zwirzt^), wypisowali, dlatego, aby pami bya
a ludzie wiedzieli, co sie na wiecie dzieje. A czynili

to nietylko dla samej pamici, ale nawicej dla nauki,

ku dobrych rzeczy naladowania: to, co pisali, nazwali

') W pierwodr. : zwirzat.



historya, jakoby tych rzeczy, które sie miedzy ludmi

tocz, wie a dowód.

Wszake wdy nie taka wie, jaka pospolicie

ludzie wszeteczni z ponnemi rzeczami a z nipewnemi

nowinami siej, która jest klatkam szpitalnym podobna,

ale jako Cicero wiadszy: skutek pamici, wiato
prawdy, czysty pose starych rzeczy, czasów wiadek,

mdroci cz niejaka, ludzkiego ywota zwierciado

i wyobraenie i ku rycerskim rzeczam dokazowaniu

i ku uwiarowaniu szkaradych wielka pobudka, co wszy-

tko nie bez przyczyny. Abowiem ci, którzy historye

z rozmaitych dziejów czynili, nietylko tego piowali,

aby porzdek tej rzeczy, która nowa bya, albo si

dziaa, pisanira wypenili, ale te przy tym nauki uy-
teczne i rozliczne dawali, aby kady, czytajc, nie tylko

wywiadawa sie, ale zaraz wiczenie bra. Które pi-

sanie wszelak prawd a pewnoci osadzili, jakoby sie

z rzecz zgodzi mogo. W czym taki porzdek cho-

wali, aby zaraz pokazali to, czegoby sie kto trzyma

mia, a czego uchodzi i chroni. Przeto nie bez przy-

czyny ty wasnoci historyej przywaszczamy, gdy jej

ty cnoty przypisujemy, które na dwu rzeczach, mym
zdaniem, usadzone s, i abo ku pamici nale, abo

mdroci opatrznie naby pokazuj; okoo czego hi-

storya nigdy nie omieszkawa, bo i na pami wiele

rzeczy prawdziwie a gruntownie przywodzi, eby ka-

dy to, co sie kiedy dziao, wiedzia a pozna, i ma
w sobie takie przykady, z którychby sie czowiek abo

na dobre zapomóc móg, abo od zego zadziereó i po-

hamowa.
Na czym s wiele historyj, które przedtym pi-

sano dosy dobrze, miedzy któremi ta te jest nie po-

dlejsza o walce trojaskiej, któr Trojanie dla jednej

1*
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persony, na imi Heleny, ony Menelausa, ksicia
jednego greckiego, która by Alexander, syn Priamusa,

króla trojaskiego, uniós, mieli i dugo wiedli, która

iistorya iern widzia by prawdziw i chdoga, prze-

oyem ja na polski jzyk, a to t przyczyn przy-

wiedziony, i ma w sobie dosy rzeczy godnych ku.

wiedzeniu, z których niemae przestrogi i nauki moe
kady wzi. Czego sie snadnie domaca, gdy j z pil-

noci czyta bdzie. Wszake to naprzód wiedzie ma^

i Trojanie dwakro walczyli i dwakro te tracili.

Walka ich pirwsza bya z Herkulesem, który prze lek-

ko, któr by jemu Laomedont, ki^ól trojaski a ociec

Priamusów, wyrzdzi, bitw stoczy, na której Lao-

medonta porazi, miasto zburzy, lud pobra i córk

Laomedontow, Hessyon ^), do Grecyej zaniós. W któ-

rej czci naulc i przykadów jest barzo wiele, jako to

sam obaczyó moesz, które nam dopomagaj do tego,

abymy te wiedzieli, jakobysmy sobie z kim poczyna,

abo co czyni i jako mieli. Wtóra cz za jest, kiedy

Grekowie dla ony Menelausowej, któr by uniós Pa-

rys do Trojej, z ludem wielkim a ogromnym jechali:

tam walczyli, Heleny dobywajc, dotd, a i samego

króla Pryamusa i dzieci pomordowali, miasto spalili

i samo królestwo w niwecz obrócili. Która sprawa a

upadek, zaprawd, aosny jest i ma w sobie ten przy-

kad, i Pan Bóg nie chce nigdy cirpie zych a gru-

bych ludzi; co nietylko t porak trojask okaza, ale

te i inszemi nierzdnych ludzi niepowodami, które Pan

Bóg dla cudzoóstwa i nierzdnoci srogo kara raczy.

Inszych przykadów jest te w tej historyej nie-

mao tak ku mdroci, sprawiedliwoci, mstwu, sawie

^) W pierwodr. : córki Laomedontow, Hessyon.



dobrej, czujnoci, mioci ojcowskiej, towarzystwa, uka-

dnoci, jako i ku zuchwalstwu, gupstwu, niesprawie,

zawici, zdradzie. A nawicej obaczy tu moe, jako

wiele zacnycli a rycerskici mów upado: jedni w po-

tykaniu, a drudzy dla panny, jako Achilles, jeden zna-

mienity czowiek i m, którego nie w ufie, ale przy

pannie zdrad zabito.

Ty i insze rzeczy zamykaj sie tu, których do-

wiedzie sie jest rzecz niemaa i poyteczna.

-=^®c=--





HISTORYA TROJASKA.

Pelias, tessaloski król, w Peloponezie brata mia
rodzonego, imieniem Ezona, a Ezon syna mia Jazona.

Ten Pelias, i adnego syna nie mia, na którego po

jego mierci miaoby byo królestwo przy, zawsze

sie ba tego brata swego, Ezona, aby mu czego zego

abo sam, abo przez syna swego, Jazona, nie wyrzdzi.

Jako to wic czsto sie przygadza, e brat brata, przy-

jaciel przyjaciela, krewny krewnego, ssiad ssiada dla

pastwa albo majtnoci, którby jedno sam móg odzie-

re a posie, abo czym zdradzi, abo z wiata zgadzi.

O czym nam przykadów niemao ci, którzy historye

pisza, w pimie swym napisali a zostawili.

Tej tedy zdrady a obudnoci obawiajc sie, Pe-

lias czsto a gsto j nakada z synem Ezonowym
a synowcem swym, Jazonem, barzo o to stojc, aby

si kdy uda a zwiedzi te któr krain. I ja go na

to namawia, dokadajc mu tego, eby tym sobie do-

sta móg dobrej sawy i wielkiego zawoania miedzy

ludmi rycerskiemi. Co jednak kady rozumie moe,
e tego Pelias nie czyni z umysu a w prawdzie, y-
czc mu tej sawy, jedno, aby tak tym acniej, zaje-

chawszy daleko, abo na drodze zgina, abo wdy kdy
jak szkod popad ^), dla której trudnoby mu sie byo
do domu wróci. Rozumia i czu to po Jazonie, e on

bdc czystym mem, udatnym a zacbowaym, którego

') Tak w pierwodruku.



tam w tym pastwie kady rad widzia i swej chuci

a posug jemu nie odmawia, i z tego acno móg
zdrad jak uczyni, abo go z królestwa wygna abo

zabi. Przeto, przekadajc mu wiele rzeczy, namawia

go na jak drog dalek obudnie, cze a zawoanie

mu winszujc.

A iby tym prdzej i rychlej na namow przy-

sta, lubowa go wyprawi tak, jakoby jedno mie
chcia.

Któremi sowy a wielkim winszowaniem ubieany,

Jazon przyzwoli atwie jecha a szuka poehuby ja-

kiej, jedno wdy tym obyczajem, jeliby dobra wy-

praw od Peliasa mia i kteinu towarzystwo jakie do-

bre byo.

Peleas tedy, aby to, czego pragn, rychlej si

sstao, wszytkimi dostatki opatrzy go obieca. I wnet

rozkaza przyzwa ciele, Argusa, któremu kaza bu-

dowa okrt niewymownie wielki a szyroki; miejsce

te naznaczy, kdyby mia jecha Jazon. Miejsce to

byo Kolchis w Poncie, gdzie panowa Oeta, okrutnik

a mobójca wielki. U tego Oety by koció Marsów

sawny, w którym bya skóra barania pozocista, któr

by Phrixus jeden, przyjechawszy tam, zawiesi i ofia-

rowa Bogu Marsowi.

O tej skórze bya taka wieszczba ^), i jeliby j
jaki cudzoziemiec mia unie, tedy zatym w ten czas

Oeta mia mier podj. Dla czego Oeta, czujc sie

w tym, koció on Marsów obwarowa, murem otoczy,

stra nad nim wielk a okrutn osadzi.

Pisz tak niektórzy, eby tam mia mie okoo

tego kocioa woy barzo ogromne, którzyby mieli par

^) W pierwodr. : wiezdzba.
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ognist z gb puszcza. Za te jakoby tego kocioa
mia strzedz smok okrutny. Co sie nie tak zda prawda

by, jako insza rzecz przez to rozumie moe. Przez

woy puchajce ogniem stra okrutn, któr by Oeta

przywiód z Tauriki, bo z aciny taurus wó sie wy-

kada, wic i ona stra wielkie okruciestwo nad go-
mi czynia, zmylono to, jakoby onego kocioa woowie,

puchajaey ogniem, mieli przystrzega. Za co si tyczy

smoka, któryby mia zawsze lee przy onej skórze,

rozumie sie mobójstwo a okrutno Oety, któr czy-

ni nad tymi, którzy tam przyjedali ^).

Pisza tak o tym Oecie, i by wielkim okrutni-

kiem a mobójca , a nietylko on sam , ale i ona
i dzieci jego. Tak, jako ono mówi: jacy rodzicy, takie

dzieci; nie daleko zawsze od jaboni padnie jabko.

Mia ten Oeta on, Hekat, niewiast z. sekutn

a okrutn, której to bya namilsza rzecz czowieka za-

bi, otru a zagubi. Ta otruwszy ojca swego, Perseu-

sza, osiada królestwo Taurik i, uczyniwszy to, zbu-

dowaa koció Dianie boginiej, której ludzie ty, które

trua a zabijaa, zwyka bya ofiarowa, rozumiejc

temu, i t niecnota miaa swemu imieniu wielk saw
pozyska.

Z t on mia Oeta troje dzieci: Circe, Medea,

Egialeusa, tak te niecnotliwe a otrowskie, jako sami.

Abowiem ta Cyrce w czarach a truciznacli matk pi'ze-

chodzia, ma swego trucizna otrua i, odzierawszy

królestwo, poddane okruciestwem wielkim drczya.

Medea take, jedno e wdy nie tak okrutn bya,

lekkoci ani mierci czowieczej sie nie radowaa i owt>zem,

czsto sie wic za gomi do ojca przyczyniaa i, aby

*) W pierwodr. : przyjeddali.
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nad nimi okruciestwa nie czyni, odwodzia. Dla czego^

i sie bya ojcu sprzykrzya , obaczywszy, i jej szo>

o gardo, ucieka do kocioa Socu zaoonego.

To tedy i tak niesychane a straszliwe okrucie-

stwo i morderstwo czujc, Pelias, e w Kolchis pano-

wao, jakoby by niewymownie rad, aby Jazon zgin
móg, tak go barzo pilnie namawia, aby przed sie

drog wzi na to tam miejsce, które ku temu suszne

a prawe byo. Dla czego sie podj da mu wszytk

wypraw i o wszytko sie postara. A i morzeui mia
jecha, okrt, w którym sie mia wie, nie taki, jaki

pospolicie zwykli byli ludzie na ten czas budowa, ale

dziesikro witszy i szyrszy da mu nagotowa, ja-

kom pirwej powiedzia; sawnemu cieli Argusowi, od

którego imi okrtu temu dali: Argo i ty wszytki, któ-

rzy na tym okrcie jechali, tak Jazona, Herkulesa, Ka-

stora, Polluxa, jako insze. Argonautami przezwano.

Gdy tedy ta wie po wszytkiej Grecy ej, jakoby

jakie poarze, rozarzya sie i o tym pielgrzymowaniu

Jazonowym, drudzy ludzie rycerscy dowiedzieli sie,

zwaszcza ci, którzy te pragnli sawy a zawoania

jakiego, dobrowolnie sie do Jazona zjedali, z umysu
chu sw a stowarzyszenie swe jemu opowiadajc, uy-
wali go w tym, aby je ksobie przyj a zachowa, tak

eby im byo wolno przy nim jecha. Co Jazon oba-

czywszy, wielce sie z tego kocha, a tym, którzy mu
towarzystwa pomóc chcieli, dzikowa i wdzicznie je

ksobie przyj. Które upewniwszy, dla rychlejszego

zgotowania wybrawszy co celniejsze, odesa do domów
swoich, rozkazujc im, aby sie co rychlej gotowali a

pieszyli. Byo tych, co z nim jecha mieli, pidziesi.t

i czterzej, ale co celniejszy ci, jako: Kastor, Pollux, Her-

kules, Telamon, Orpheus, Armenius, Atalanta.
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Ci wszyscy, gdy ju mieli wsiada, dla lepszega

porzdku a poczciwoci wybrali miedzy sob starszega

abo, jak to mówi, hetmana, imieniem Herkulesa, ma
czystego, dowcipnego, sprawnego a bywaego, któremu

polecili zwirzchno i rzd, aby on wszytko sprawowa

a rzdzi.

Naoywszy tedy on okrt wszelakiemi potrzebamij

tak spi, jako i inszemi rzeczami, które te ku obronie

naleay, sami wsiedli we, egnajc krewne a powino-

wate swe, a nawicej Peliasa, który ^) je by wyprawi

na t drog i namówi. Z czym odprawiwszy sie, roz-

pucili agle^ odepchnwszy sie od brzegu, bieeli a
do Frigiej, gdzie dla odpoczynienia z okrtem u portu

Simeontu stanli; potym sami wszyscy, jako ich byo
niemae wojsko, wystpowali na brzeg, gdzie jli po-

trzeby swe na ten czas opatrowa. Ludzie ziemie onej,

widzc lud tak wielki, dziwujc sie barzo temu, tak

te i onemu ogromnemu a zbytnie wielkiemu okrtowi,

jli sie trwoy jako z nieznajomego ludu a obawiajc

sie czego, dali zna królowi swemu, Laomedontowi, opo-

wiadajc mu, i w dziwnym okrcie niewiedzie co za

Grekowie przyjechali, który u portu Simeontu postawili:

musi by, e czego szpieguj. Król, skoro to usyszaa

j sob trwoy, mylc: coby z tym poczyna mia, uwa-

ajc to u siebie, a rozumiejc temu, eby to niedobrze

byo, gdyby cudzy lud, a zwaszcza Grekowie, mieli

przy jego brzegach stawa a na nich przebywa.

Przyczyna pirwszej walki Trojaskiej.

A ma w sobie przykad gupiego a nieludzkiego

czowieka. Rozgniewawszy sie tedy, król Laomedont

') w pierwodr. myluie ; które.
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z trzaskiem posa do Jazona i do inszych, aby z portu

jego zjechali, a gdzie indzie sie z granic jego przewieli,

a dalej na nich nie mieszkali. Czego jeliby z dobra

wola nie uczynili, poniewoli snad i z lekkoci musz
to uczyni. Jazon, Herkules i inszy, którzy przy nich

byli, usyszawszy to poselstwo, rozgniewawszy sie bar-

dzo, ciyli to sobie, e im taka nieludzko Laomedont

pokaza, zwaszcza cudzoziemcom, przeciw którym ka-

dy zawsze sie uczciwie zacliowa ma. A zwaszcza, i
oni, tam bdc, adnego namniejszego z nich nic ta-

kowego niecudnego od nich nie potkao. Przeto je to

barzo obraao i niewdzicznie to od króla Laomedonta,

jako niebacznego, przyjmowali. Uwaywszy to tedy

u siebie, nie chccy sie nieobyczajnemu a spronemu

czowiekowi przykrzy ani przeciwi, gdy ich jednak

na ten czas z to by nie mogo^ wsiadszy w okrt, acz

z lekkoci, która je od niego potkaa, której wdy, b-
dc ludmi zacnemi a wielkiemi, cirpie nie mieli,

wszake to na iny czas odoywszy, jechali do Kolchis,

gdzie ono runo albo skóra barania pozocista bya, dla

której, eby j byli unie mogli, eglowali. Czego

gdyby dokazali^, tak rozumieli, eby stad wielkiej a zna-

mienitej czci a sawy dosta mieli. Jako jednak tego

dokaza przytrudniejszym byo, gdy tam wielka nie-

bezpiecznoó bya, dla okruciestwa, zdrady a mordo-

wania onego Oety, który tam mieszka a to wszytko broi.

To tedy zwyciy, runo wzifi a unie gdy umy-

lili Grekowie, przypynli do jednego brzegu, kdy by
koció Socu zaoon, gdzie ujrzawszy pann pikn,
imieniem Medea, córk Oety, która bya od niego ucie-

lia, chronic si i) a bojc okrutnego gniewu jego, Her-

^) W pieiwodr. : chroic sie.
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kules i Jazon i inszy jli z ni rozmawia. A gdy ja

ksobie przychyln by poznali, zwierzyli sie jej tego,

i do Kolchis jechali dla baraniej weny, którby unie
chcieli. Medea to usyszawszy, mówia, e adna miar

tak sami tego nie dokaecie, alibycie mieli kogo, coby

wam tam drog przeprawi, a do tego kocioa, kdy
ta skóra jest, przystp uczyni. I ja mówi Jazonowi:

uczyni ja to. e tego runa atwie dostaniecie, jeli mf

to przyrzeczesz a lubisz, e mi wemiesz za maonk
sobie. Jazon na to barzo prdko przyzwoli, przyrzeka-

jc a lubujc ja za maonk wzi.
Która zmowa gdy si sstaa, Medea wsiada z nimi;

i jechali a do cnego kocioa Marsowego, który by
od miasta Sybary, gdzie Oeta mieszka, na siedmdzie-

sit staja. Gdzie przyjechawszy, z okrtu wyszli. Me-

dea, i tam bya znajoma, sza do kocioa onego i, jako

znajomej, wnet otworzono. A w ten czas Grekowie na

stra uderzyli, pobili i skór on wzili, z która sko-

kiem i z Medea do okrtu Avsiedli.

Oeta, gdy sie o tym gwacie dowiedzia, wnet

z tymi, które na ten czas przy sobie mia, za Greki

jecha, a pocignwszy je, uderzy na nie. Ale Gre-

kowie, jako ostroni, Oet porazili i we zdrowiu uje-

chali i przyjechali szczliwie do domów swoich.

Bdc tedy doma, na on lekko, któr im by
Laomedont pirwsz drog wyrzdzi, dobrze pamitajc,

mylili o tym, jakoby sie tej lekkoci pomci mogli,

zwaszcza Herkules, którego to barzo dolegao, cijjfr

to sobie przed swemi powinoAvatemi i inemi ssiady.

Na ostatek dobrze to u siebie uwaywszy, uda sie na

to, aby sie tego pomci móg i jecha do tych, o któ-

rych rozumia, proszc, aby mu do tego pomoc dali.

Napirwej do Sparty do Kastora a Polluxa, czynic rzec
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do nich okoo onej lekkoci, która je spoinie od Lao-

medonta potkaa, któr ^) eby mu odda, inaczej nic

jedno z ludem do Frigiej, tara gdzie panowa, cign
a proszc, aby z nim jechali abo jak pomoc dali,

przekadajc im to, e nietylko mnie ta sie lekko
sstaa, ale i wam i wszytkiej na ostatek koronie grec-

kiej , której koniecznie kademu cnotliwemu synowi

koronnemu milcze a cirpie sie icie nie godzi.

Kastor i Pollux, wyrozumiawszy chu Herkule-

sow, przystrzegajac te dobrej sawy ojczyzny swojej,

obiecali mu tego we wszystkim dopomóc. Odzierawszy

to u tych, jecha do Salaminy, do Telamona, proszc

go tyme obyczajem o pomoc na Laomedonta, króla

trojaskiego, abo eby sam jecha a pomóg mu mci
sie takowej lekkoci, która wszytk Grecy przeze

potkaa. Telamon, widzc rzecz suszna a przystojna

kademu o lekko sw z nieprzyjacielem '•^) czyni, nie

chcia mu sie z tego wymówi. Potym do Peleusa i Ne-

stora jechawszy, prosi, aby mu tego chutliwie dopo-

mogli, którzy mu sie te z tego nie wymawiajc, we

wszytkira, tak jako na nie przynaleao, ofiarowali.

Wyrozumiawszy tedy Herkules wola a chu tych

wszytkich, których ku takowemu towarzystwu uywa
^ prosi, natychmiast pitnacie okrtów ku takowej

potrzebie godnych gotowa rozkaza, ludu te suebnego
co nawyborniejszego, co jedno móg mie, nazbiera

a, popisa. A gdy czas naznaczony przyszed, którego

sie ju wsiada gotowa mieli, do tych wszytkich, którzy

mu sie i z ludem swym byli przyobiecali, listy roze-

sa, dawajac im zna, aby sie ju ku takiej pilnej po-

trzebie zjedali. Wszyscy ci, wespó zjechawszy sie.

1) W plerwodr. : która. ^) W pierwodr. : z nieprzyjacilem.
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nic nie mieszkajc, do Frigiej sie i z ludem pucili.

A przypynwszy do Sygeum w nocy, Herkules, Tela-

raon, Peleus z okrtów wojska swe wywiedli, zostawi-

wszy przy nich dla jakiej przygody Kastora, Polluxa

i Nestora.

A tedy w ten czas ludzie onej krainy, dowiedzia-

wszy si o takim zastpie greckim, opowiedzieli to panu

swemu, Laomedontowi, i wiele okrtów greckich do

Sigeu przypyno. Laomedont to obaczywszy, zebra-

AV8zy ludu jezdnego, co na prdce by mogo, z gnie-

wem do morza przybiea: potka sie z Greki. A Her-

kules w ten czas przycign by do Ilium miasta, albo,

jeli chcesz, do Trojej, bo to miasto dwoje przezwisko

miao; zwano je pirwej Troja, od Trosa. syna Eurich-

toniusowego. Ten, i to miasto mao nie wszytko po

mierci ojca swego zbudowa, nazwa je Troja od swego

imienia Tros. Potym za, gdy nad tym miastem pano-

wa Hus, imi to miasto wzio Ilium. Do tego tedy

llinm Herkules z wielkim ludem przycign i j kniemu

>zturmuwa.

Mieszczanie tego miasta, i sie nieprzyjaciela nie

spodziewali, nie wiedzieli w niebytnoci pana swego,

Laomedonta, jakoby sie broni mieli; posali do niego

do morza, aby co rychlej na pomoc przyjecha. Ni
Laomedont przyjecha, miasta Herkules doby, stuk,

wybra, ludzie pomordowa i Hession, córk królewsk,

wzi i odjecha precz.

Na drodze ju bdc, trafi sie z Laomedontem,

z którym gdy bitw stoczy, porazi i zabi.

Przyjecha tedy Herkules do swoich z wielk ra-

doci a z plonem znamienitym. Tam gdy ten up Her-

kules dzieli, Hession, pann, Telamonowi darowa prze

cnot a mstwo jego, i w ten czas, gdy miasta Trojej
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dobywali, Telamon napirwej ni kto inszy w miasto si&

by werwa. Potym, gdy wszytko rozprawili, pomciwszy

sie krzywdy swej, wrócili sie do Grecyej.

Có sie potym dziao. Dano wiedzie Priamusowi,

który by z ludem we Frigiej, i ojca zabito, poddane

pobrano, drugie pomordowano i up wielki wyniesiono,^

Hession, siostr, wzito i insze dzieci pobito. Priamus,^

gdy t aosna nowin usysza, barzo z tego aosnym
by. A i sie tego na ten czas nad Greki pomci nie

móg, bo ich daleko byo szuka, wróci sie do Ilium

miasta, które byli stukli a zburzyli Grekowie, a ta

i ze wszystkimi inemi dziemi, jako : Hektorem, Helie-

nusem, Troilusem, Alexandrem albo Parisem, z Deiphe-

busem, a córkami: z Andromacb, Kasandr i Polixena.

Miaci te Priamus i insze dzieci, ale z niewasnycb

on, dla czego je tu opuszczani i nie wymieniam^ ba

ich te nie miano za dzieci królewskie

Gdy tedy przyjecha Priamus, nalaz ano wszytka

pokaono, poupiono, wybrano, na co patr/.c, bez wiel-

kiego alu by nie móg. Ale, i temu rozumia, e sa-

mym alem a smutkiem pomci sie mierci ojca swego,

Laomedonta, nie móg, tudzie te inszych szkód, wszak-

e przedsi myli, jakoby tych szkód a lekkoci nad Greki

kiedy sie pomci móg. A przeto napirw^ej samo miasto

Ilium znowu niemal zbudowa, wielkimi, wysokiemi,

mocnemi a miaszszemi mury obtoczy i suebnym ludem

osadzi, aby za prze niewiadomo jak nie byo po-

gwacone, jako sie byo sstao nie tylko z miastem, ale

i z ojcem Laomedontem, który w wielkiej nieostronoci

a bezpieczestwie bdc, od Greków jest zabit i miasta

skaone. Tego sie tedy obawiajc, Priamus wszytko na-

prawi a znowu pobudowa i obwarowa. Abowiem, opra-
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wujac Iliuni, paac abo zamek, na którym by sie

sam osie móg. zbudowaa w tym zamku Jowiszowi

koció zaó}-!', miastu brany ucz^-ni tak kosztowne

a mocne, które przezwa Antenorida, Dardania, Ilia,

Scea. Katambria, Troiana. A gdy ju to miasto tak

oprawi, pobudowa i osadzi, czasu susznego patrza,

gdyby sie mia szkód a lekkoci, które mu byli poczy-

nili Grekowie, mci. Ten czas gdy przyszed, wszytkich

dzieci swych do siebie wezwawszy, o tej swej szkodzie

a zelywoci ja z nimi rozprawia, powiedajac im, e
nic lepszego nie najduj, mie dzieci, jedno do Grecyej

posa a o ty szkody z Greki, aby je nagrodzili, mó-

wi , nadto, aby Hession. siostr moje, wrócili i insze

rzeczy. Czego jeliby nie uczynili, wic mieczem a zbrojna

rka na ostatek to od nich pobra i do domu przynie.

Wypowiedziawszy to, rzek, i moja wola jest. posy do

Grecyej posa, przeto dobrzeb}-, aby który z was z tym

poselstwem jecha.

Gdy tedy miedzy sob okoo tego radzili, kogoby

z porzodku siebie tam wysa mieli, Priamusowi sie

Antenor podoba: tego wybra, i. aby sie do Grecyej

jeciia gotowa, rozkaza. A przeto Antenor, z przyzwo-

leniem wszytkiej braciej, legacy wzi. Priamus mu
tedy rozkaza, aby pany greckie zjedzi, z nimi imie-

niem swoim i inych krewnych a przyjació mówi, aby

Hession wrócili a szkody aby im nagrodzili. Zatym

mu rozkaza wszytki potrzeby na drog gotowa. A gdy

zgotowano, wysa Antenora w oki-cie.

Puciwszy sie tedy Antenor, przypynwszy do

Magnesy, do Peleasa stpi, bdc tam przez trzy dni,

gdy przyszo, e poselstwo sprawowa, proszc a da-
jc o przywrócenie Hessiony. Peleus, usyszawszy to,

Historya Trojaska. 2
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rozgniewa sie na Antenora, powiedajac : e ja na to

nigdy nie przyzwol, ahj ja wam kiedy wróci miano.

I kaza mu wnet od siebie z domu wyjecha. Antenor

tedy z lekkoci od niego musia wyjecha. Od tego

wyjechawszy, dugo nie mieszkajc, jecha do Salaminy,

do Telaraona, u którego bya Hessiona, do którego spra-

wowa poselstwo w ty sowa: król trojaski, Priamus,

wiedzc u ciebie o siestrze swej, przysa mi do cie-

bie, zadajc, aby mu j posa, abowiem sie to nigdy

nie godzi, aby kiedy królewna u kogo niewolstwo

cirpie miaa. A przeto, [i j ty masz^ ciebie zadam,

aby j wyda. Telamon, gdy to usysza, Anteno-

rowi t odpowied da: iem ja Priamusowi w tym

nie winien, i mam Hesion; odzieraem ja za swym
rycerstwem, dla czego jej nie tylko tobie, Antenorze,

ale i adnemu nie Avydam, a na to, aby wicej u niego

z taka nowin nie bywa, a co rychlej prec wyje-

da. Antenor, widzc, i mu poselstwo nie kmyli idzie,

odjecha od niego. Ale chcc jeszcze szczcia pokusi,

cign do Sparty, do Kastora i Polluxa. proszc tyme
obyczajem o Hession.

Na co mu krótka odpowied dali, powiedajac, i
ociec Priamusów, Laomedont, pirwej nam lekko wy-

rzdzi, której my, mszczc sie, dostalimy przez miecz

susznym obyczajem, której adna miara nie wydamy;
i kazali, aby Antenor, nic nie odzierawszy, precz jecha.

Antenor, nie wiedzc co dalej czyni, jecha jeszcze

na ostatek do Nestora, który, zajawszy, sfukawszy, po-

wiedzia: jako ty tu mia do Grecyej prz^^jecha o Hes-

sion prosi, gdy przodkiem Grekowie od Trojanów

wielka zelywo wzih. Przeto Antenor, widzc i le,

Hessiony wróci nie chc, jeszcze gi'O, sromoca, wró-
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ci sie do domu, do Priamusa. Gdzie przyjechawszy,

wszytko, jako sie co dziao, jako go który pan grecki

odprawi, jako od nich wielk zelywo wzi, wypo-

wiedzia i radzi, aby Priamus Hessiony dobywa mie-

czem, bo jej inaczej dosta nie moe. Priamus dziwnie

by rad Antenorowi, i sie nawróci, ale gdy mu to

rozpowieda, barzo by nierad. Dla czego, chcc co do-

brego o tym postanowi, kaza sie znid synom i po-

winowatym swym, jako Antenorowi, Eneaszowi, Anchi-

zesowi, Ukalegonowi, Talantowi, Larapotowi, Pantusowi,

Troilusowi, Hektorowi, Alexandrowi, Helenusowi, Dei-

phebusowi i inszym wszytkim dzieciam, które mia
z mionicami. Którzy gdy sie zeszli, j mówi przed

nimi o wielkiej cikoci swej a lekkoci, która

popad od Greków, gdy do nich Antenora sa w po-

selstwie, aby mu siostr Hession wrócili, na którym

poselstwie Antenora zelyli i zesromocili, skd z lek-

koci, nic nie dostawszy, ujeda musia. I j im

mówi, aby mu rad dali, coby na ostatek z tym po-

czyna mia. W tym tedy opowiedzia im wola sw,
mówic: i ju nic inszego lepszego nie bacz uczyni,

jedno lud do Grecyej posa, a Hession, siostr moje,

i ine rzeczy gwatem wzi. Zaczyni j napomina nie-

tylko syny swe, ale i insze pany trojaskie a powino-

wate, aby tej lekkoci, któr wzili od Greków, nie

lekce sobie wayli, ale eby sie jej mcili, eby potym

Grekowie pamitali, co komu wyrzdza.

Gdy tedy nakonione inszych umysy ku sobie

obaczy, do synów sie obróciwszy, mówi, aby sie w tym

sami dobrze stawili a mni pokazali, a zwaszcza He-

ktora, tego nawicej pobudza a pod wodzi, jako star-

szego. Który to ojcu lubowa, e sie nad Greki wszy-

tkiego pomci mia, jako mierci Laomedontowej, Hes-
2*
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siony i inszych rzeczy szkodliwych. Zatym sie inszy

jli porusza a ojcu sie chuciami swemi ofiarowa; Ale-

xander albo Paris ja napomina, aby okrty gotowano,

któreby do Grecyej z ludem posa miano, w czyni sie

przedniejszym a chutliwszym ofiarujc, aby jedno Pria-

mus chcia, tam jecha przyzwala, tuszc sobie zwy-

cistwo z wiela przyczyn, a nawicej, e mi tego i bo-

gowie dopomog, bo niedawno polujc w lesie Ida,

przez sen widziaem boga Merkuriusza, który mi by
przywiód Junon, Wenusa i Minerw i to na mi wzda-

wa, abym je rozsdzi: któraby z nich nagadsza bya.

Co gdym wskaza na Weiier, obiecaa mi to, i mam
mie on z Grecyej a tu j sobie przynie do Trojej,

któraby tam nakraniejsza i nagadsza bya. A tak, iz

to mam objawienie, rozumiem, i mi sie to teraz po-

wiedzie i poszczci. Zaczym te to mog sprawi, i
i Hession wymog i przynios.

Priamus przysta na to, spodziewajc sie tego,

eby Wenus Alexandrowi miaa pomaga, a we wszy-

tkim poradn by. Deipbebus te ku temu przyzwoli,

bo mu sie porada i umys Alexandrów wielce podoba.

Przeto Priamusowi radzi, aby okrty z ludem do Gre-

cyej posa , majc i twirdzc to za pewne, eby Gre-

kowie w ten czas mieli Avróci Hession i za szkod

uczyni dosy. Ale Helienus z niejakiej wróki a pra-

ktyki j odradza i napomina Priamusa, aby Parisa

do Grecyej nie sa, abowiem, gdyby tam jecha a stam-

td do Trojej on sobie przyniós, tedyby ostatnia bya
klska ^) pastwu trojaiiskiemu, eby i Troj zburzono,

wywrócono, Priamusaby zabito, Hekub i insze dzieci

zabrano.

^) W pierwodr. : kieska.
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Troilus zasi, modszy brat, gani Helienusow

rad, zowc praktyk fraszkami a niczemnemi rzecza-

mi^ i by sam serca czystego, rycerskiego, równie ta-

kiego przyrodzenia jako Hektor , radzi , aby bitwa

a, Avalk Hessiony Priamus dostawa a z wróki sie He-

lienusowej nie strachowa.

Priamus tedy, dobrze sie na to z syny i z powi-

nowatemi swemi poradziwszy, kaza Alexandrowi do

Peony wyjecha, aby tam suebnych naprzyjmowali

a lud do siebie przyzwali, z któremiby co dobrego

o tym uradzili. Insze syny swe take napomina, aby

w tym porzdni byli, eby starszych modszy suchali

a wol ich aby czynili. Pokazujc a rozwodzc im to,

jakie krzywdy wespoek z nimi od Greków cirpia, dla

których Antenora by pirwej do Grecy ej sa, aby Hes-

sion wrócili, szkody nagrodzili, w czym Antenora sro-

motnie odprawili. Dla czego na ostatek podobao mu sie

Alexandra posa z ludem, któryby lekkoci tych wszy-

stkich móg sie pomci. Antenorowi w tym wystpi
kaza, a jakoby sie w Grecyej mia, kaza przed wszy-

tkimi powiedzie. Antenor krótko wszytko wypowiedzia

i radzi, aby tego nie przestawali, co umyliH, a co ry-

chlej do Grecyej posali, a gwatem Hession wzili,

a Greków przykarali.

Priamus, gdy Antenor rzeczy dokona, jeszcze nie

kwapic sie, uczyni rzecz tymi sowy: jeliby sie to

komu nie podobao, niechajby wystpi, a umys i wol
sw nam opowiedzia. Tedy Pantus wystpiwszy, Pria-

musowi i inszym j oznajmia ty rzeczy, które od ojca

swego, Euforbiusa, sysza, i jeliby Alexander z Gre-

cyej on sobie przyniós, ostatniaby sza za tym na

pastwo trojaskie poraka i wiecznieby Troja bya
zburzona i zniszczona i radzi , aby tego poniechali,
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dokadajc tego tym: i poyteczniej i lepiej doma

w prónowaniu, w pokoju mieszka, ni przez zaburze-

nie a zamieszanie wolno utraci i z bezpieczestwa

przy w niewola. Jako jednak prawda jest, gdy
zgod nawicej wszytki rzeczy rost a kwitn, a nie-

zgod scbn a poniej i martwiej. Czego gdyby byli

Trojanie przystrzegali, zdrowie i majtnoci swe, mym
zdaniem, w caleby byli mieli, a nigdy ich nie stradali.

Pantus tedy, czujc to, i lepszy by Trojanom pokoje

odradza i odwodzi Priamusa od wolej tej, któr byli

na to usadzili, aby Alesandra do Grecyej posali.

Ale mao nie wszyscy Pantusa wzgardzali, rad
jego niepoyteczn a nikczemna by rozumieli. Po-

spolity czowiek, który za Priamusem, jako za pa-

nem, sta, Pantusowi sie sprzeciwi, mówic: i ty

Pantusie, umys a wola Priamusa, pana naszego^

wzgardziwszy, radzisz na to, co nie jest z poczciwoci,

jego ani z poytkiem. Wszyscy tedy, obróciwszy sie

do króla, jli mówi, aby sie nie da Pantusowi uwo-

dzi, ani z wolej swej zbija i owszem: czy, co raz

umyli a przed si wzi. Powiedzia tedy Priamus, e
t wol mia, aby posa okrty z ludem do Grecyej.

Co gdy inszy dobr a uyteczn rzecz by zawoali,.

Priamus kaza okrty robi^ a tym, których mia wy-

sa, gotowa sie rozkaza. Co gdy czyni Priamus,

wszyscy, chwalc, przyzwalah, mówic: nic nie trzeba

Priarausowi w nas wtpi, dopomoym mu tego chutli-

wie a dobrze, by tu jedno czyni, co umyli czyni.

Priamus j im dzikowa wielce i z nimi sie

z rady rozszed, a ty, którzyby do okrtów drzewo

gotowali, posa do lasu Idi. Hektora te, starszego

syna a wielkiego ma, posa do Frigiej, aby wojsko

zbiera.
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Kasandra w ten czas, gdy usyszaa o tym umyle
a woli ojca swego, ja wnet przepowieda o tym, co

miao potka Priamusa, jeliby okrty do Grecyej z lu-

dem posa, równie co Helienus abo Pantus mówili.

Której mowa, jako i ich, u Priamusa adnego miejsca

nie miaa. I owszem, na wszytko nic nie dbajc, kaza

co narycblej okrty gotowa.

Potym, gdy ju niemay czas temu wyszed i okrty

te ju niektóre gotowe byy, Alexander i Deipbebus

z ludem te przycignli; ci, a wszytko byo gotowo,

nieco oczekawali. A gdy czas wsiadania przyszed^

Priamus na osobliwe miejsce ze wszystkiemi wystpi,

ludu onemu, który mia do Grecyej cign, j przy-

pomina, aby w tym stale, wiernie a sprawnie sie cho-

wali, na co ciagna a wyjedaj, winszujc im zdro-

wego a szczliwego nawrócenia. Nad tym ludem tedy

Alexandra przeoy, z którym posa Deiphebusa, Enea-

sza, Polidamanta, rozkazujc Alexandrowi, aby pirwej

do Sparty jecha, Kastora a Polluxa nawiedzi i prosi

ich, aby to Telamon uczyni, eby Hession wróci.

Czego jeliby sie zbraniali, aby wnet przez posa da-

wa zna, ebym potym ludu wicej posa.

Odprawiwszy je tedy tak, Alexandra poegna.
A A]exander, wstpiwszy w okrt, jecha do Grecyej,

wziwszy z sob tego przewonika, z którym te Ante-

nor przed tym jedzi. Przeto bdc ju na drodze, gdy

do wyspu Citerei dojeda, z Menelausem, panem je-

dnym greckim, mem Heleny, który do Nestora do

Pilu jecia, potka sie. I Menelaus, skoro Alexandrowe

okrty urza, dziwowa sie, gdzieby ich tak wiele szo.

Obadwa, tak Menelaus, jako i Alexander, potrafiwszy

sie, na sie pojrzeli, nie wiedzc kdyby kto jecha. Ka-

stor a [^ollux, panowie greccy a bracia rodzeni, do Kii-
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temnestry jechali, wiozc z sob Hermion, wnuczk
swa a córk Helenin. W ten czas byo wito w Ar-

gis, kdy Alexander do wyspu Citereu przycign, gdzie

w kociele Wenery i Diany swe naboestwa sprawo-

wa, jako ofiary i insze pogaskie sprawy.

Ci, którzy tam na tej wyspie mieszkali, dziwowali

sie barzo tym okrtom, dla czegoby ich tak wiele przy-

stpio, i pytali tych, którzy okoo Alexandra byli, coby

to w tym byo, a czemuby w tak niemaym poczcie

okrtów i ludzi przycignli. Alexandrowi sudzy odpo-

wiedzieli, e do Kastora a Polluxa w potrzebie jedzie,

dla czego potrzeba byo, aby z sob dla potrzeb swych

mia tyle ludu i okrtów.

Tego tedy czasu, gdy Alexander na tej wyspie

by, sstao sie, Helena Menelausowa, ona pana a ksi-

cia monego i zacnego, bya w Grecyej w miecie

jednym, niedaleko tego wyspu Citereu, barzo urodziwa,

gadka a liczna, tak e jej równia snad nigdzie nie

byo.

Tej gdy powiedziano, kiedy Alexander by na

wyspie, o przyjechaniu Trojanów i jako ich wiele byo,

a jako kosztownie i dobrze a nawicej o Alexandrze

samym, i by gadkim, krasnym, urodziwym, piknym,

owa nadewszytko nawicej jej Alexandra chwalono

a zalecano, bo jednak byo o czym powieda albo kogo

zaleca, gdy nie inaczej mamli to powiedzie, jako

Absalon, syn Dawidów, we wosy dobrze sta, tak Ale-

xander, syn Priamusów, w gadko i w kras. A przeto

ta powie a zalecanie Alexandra t to Helen barzo

zjo, lak e o nim zawdy mylia i ju jej barzo za-

wiercia w gowie, cho go jeszcze nie widziaa. I wnet,

jako wdy bdc czowiekiem, a jeszcze ktemu bia
gow liczn i gadk, chycia sie powieci o gadkoci
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n urodzie Alexandrowej, tak i nic inszego nie mylia,

jedno eby go moga widzie a z nim mówi. Dla czego,

i by Alexander na w^-spie namienionym, sza do mia-

steczka, które zwano Heleno, i przesza a do morza,

gdzie by koció Diany i Apolina, kdy bya umylia
naboestwo swoje stroi. Co gdy Alexandrowi dano

Aviedzie, i Helena do morza przesza, o której gad-

koci i urodzie te troje dziwy sysza, jakoby by rad,

aby ja móg widzie. A tak sadzc sie na gadko
sw i w niej nieco ufajc, zgotowawszy sie, wyszed

tam na to miejsce. I przyszedszy, ja sie przechadza

z nienaga, tak eby jci jedno móg oglda.

Co gdy uczyni Alexander, Helenie powiedziano,

i do miasteczka przyszed ten, którego pragna wi-

dzie. Helena, to usyszawszy, wysza. A skoro jedno

na si werzeli, wnet, zapaleni nierzdn mioci, roz-

miowali sie siebie. Abowiem, jako grecki wirsz wiad-

szy, i z widzenia rocie mio. A przeto Alexander,

gdy Helen taka obaczy, e jej w gadko równia

nie byo, j sie jej tak barzo, e mu sie w serce

wkrada. Zaczym nic inszego nie niyli, jedno eby ja

jako móg mie, dosta a unie.

Helena take, widzc modzieca urodziwego a gad-

kiego, wszytk swa myl ku niemu skonia, cho ta-

jemnie, jako biaa gowa, która sie kada nie rada

z umysem a wola sw otwarza, jedno gotowego czeka,

wszake wdy to, co Alesander myli, tego te ona

pragna.

A przeto, gdy sie wespó zeszli, pobywszy nieco

z sob, zmówili sie na to, aby precz wyjechali, przy-

rzekszy mu, e z nim jecha miaa, a ma Menelausa

opuci. A przeto Alexander, zmówiwszy sie tak z ni,
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rozkaza okrty mie pogotowu, tych te, którzy z nim

jecha mieli, napomina, aby sie na pieczy mieli.

Chcc tedy Helena zmowie swej dosy uczyni,

nagotowaa sie ze wszystkim, jako z skarby wielkimi

i z tymi, którzy mieli wola z nia jecha. Co gdy tak

byo, Alexander w nocy okrty od brzegu odepchn
rozkaza, a potym Helen wedug zmowy z kocioa
wzi i koció zupi, w którym znamienitych skarbów

nabra i biae gowy insze, które te tara byy, i ine

ludzie pobra i w okrty wsadzi.

Mieszczanie onego miasta, gdy ten gwat obaczyli,

e Helen bior, rzucili sie do zbroje, chcc j odbi,

ale temu nie mogli dosy uczyni, bo Alesander mia
ludu dosy dobrego, którym ony mieszczany przemóg.

I puci sie z tym wszytkiin ku domowi, mnimajc,,

aby sobie w tym cnotliwie pocz, i postpi ano dosy
otrowskie, jako to wic bywa, kiedy kto komu wasn
on uniesie, który uczynek zow cudzoóstwem; jako,

jednak i Alexander karania za to nie uszed, co b-
dziem mie dalej.

eglujc tedy Alexander na morzu, przyjecha do

portu Tenedu, gdzie dla frasunku Heleninego, i ja nieco

ten uczynek by poruszy, troch zmieszka, cieszc j
swemi agodnemi sowy a jedwabnemi namowami. A w ten

czas, gdy sobie odpoczywa, z onego miasteczka, skd
j by uniós, dano skokiem zna do Pilu Menelausowi,

mowi jej, i Alexander, syn króla Priamusa troja-

skiego, bdc sam, Helen ukrad, insze panienki po-

bra, skarby wyupi i gwat wielki uczyni, Menelaus,

jako na ten czas doma nie by, zlkn sie, skokiem

biea do domu w okrcie wespoek z Nestorem. Przy-

bieawszy, tak, jako go sprawiono, nalaz. J lamento-

wa a aowa, pmwie nie wiedzc, co pocz mia, do
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Argos po brata Agameranona posa, proszc, aby ca

rychlej przyjecha do niego, oznajmujc mu lekko
sw, któr rau otrowskie Alexander, bdc u niego^

wyrzdzi, e rau on uniós i insze rzeczy poupi

a zabra. Aganiemnon, brat, tym poruszony a zakrwa-

wiony, nic nie mieszkajc, przyjecha; nalaz brata^

Menelausa, smutnego, zafrasowanego, acz rozumia, e sie

mia dla czego frasowa i kopota, wszake jednak oba-

czywajc. i co sie sstao, wróci sie nie mogo, na ten

czas cieszy go i tym i owym, dodajc mu dobrej myli.

Ci, którzy tam u Menelausa byli — jako sie icb

byo dosy zjechao — nie pomau tego aowali, bo-

lekko t, która si bya sstaa Menelausowi przez Ale-

xandra, mieli sobie za spoin. Przeto nic inszego nie

rozumieli by poyteczniejszego ku temu, jedno, eby
Menelaus maluczko cirpliwo mia a skromnie do czasu,

t lekko znosi, obiecujc mu to pod przysig, e
sie to Alexandrowi nie przepiecze, a tej sromoty, któ-

rej nawarzy, musi sie jej sam wicej naje. Radzili

to przytyra miedzy sob, aby Menelaus wszvtkim pa-

nom greckim t rzecz obwieci, a przytym ich daa
aby mu w tym rady dodali, jakoby to sobie way
abo coby z tym czyni mia. Menehius tedy, zoywszy
al a frasunk, do tego i owego pana greckiego nowiny

ty krwawe rozesa, aujc a uskarajc sie swej lek-

koci a zelywoci, któr mu wyrzdzi Alexander, syn

Priamusa, króla trojaskiego, i mu on wasn uniós^

skarby pobra, panienki drugie dobrego, uczciwego>

a wielkiego domu zaniós, ludzie niektóre w ten czas,

gdy to broi, gdy bronili, pomordowa, których cz
poapawszy, zabra, prosi dla Pana Boga, aby mu kady^

coby z tym czyni mia, dobrze poradzi i postpek,

jakiby mia przedsi wzi, naznaczy i zamierzy.
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Ty i insze rzeczy gdy przyszy przed pany gre-

ckie, wnet t niecnot Alexandrow jli miedzy sob
uwaa i niemniej im tego byo al. jedno jako samemu

Menelausowi ; wszyscy, porzuciwszy domowe swe sprawy,

wnet, nie aujc prace ani trudnoci, jechali do Mene-

lausa, gdzie przyjechawszy, radzili tak o tym, jakoby

ten kus niecnotliwy Alexandrowi odda mogli. Naprzód

tedy uradzili, aby przodkiem, niby co zacz mieli,

do Trojej do Priamusa posy posali, aby Helen i to

wszytko, co Parys zabra, wrócono, a insze szkody

aby nagrodzono. Czego jeliby Trojanie uczyni nie

chcieli, tedy krom omieszkania bitw z nimi stoczy

a mieczem sie tego wszytkiego mci.
Postanowiwszy to tedy, wybrali na t legacy czy-

stych, mdrych a zacnych trzech mów: Ulisesa, Pa-

lamedesa i samego Menelausa. Które odprawiwszy, wy-

sali do Trojej. Alexander na ten czas, jako pisze

Dictis Cretensis, jeszcze na morzu by i z trafunku,

e wiatr gwatowny i przeciwny mia, zajecha by do

Fenicyej, kdy wstpi do króla sidoskiego, który Ale-

xandra z wielk uczciwoci a dostatkiem wdzicznie

przyj, co mu przedsi Alexander niecnotliwie odda,

bo widzc u niego dostatek wszytkich rzeczy, tak skar-

bów jako i inszych kosztownie potrzebnych sprztów,

w nocy przez zdrad zabi go, nie mogc sie z pir-

wszego otrostwa swego upamita; wedug tej wa-
snej przypowieci: ze sumnienie zawdy otruje , a
sie uhamuje.

Alexander tedy gdy sie okoo tego króla a do-

brodzieja swego pastwi, dowiedzieli sie poddani, i sie

z królem, panem ich, nie dobrze dzieje, przybiegli na

ratiink, ale Alexander ju by wszytkiego, czego chcia,

dokaza i ju by u okrtów ze wszytkimi tymi rze-
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czarni, które pobra. Gdzie poddani przyszedszy, chcidi.

to odbi a odjae, ale nie uczynili temu dosy, chyba

e nni ludzie troch pobili, jako jednak i miedzy sa-

niemi ujiado ich niemao. Byaó wprawdzie na ten czas-

niemaa trwoga i zamieszka, ale Alexander przedsi swe

na wirzchu odziera: odegna on lud moc. a z kra-

dzie ujecha. Takci dokaza, e po pirwszym otro-

stwie, cudzoóstwie, inszych niecnot sobie nazbiera,-

jako mobójstwa, ki-adziestwa i gwatu.

A w tym tedy do Trojej przyjechali posowie od

Greków, jako Palamedes, czowiek w on czas wielkiego

zawoania, Ulises a Menelaus te nie podlejszy. Ci, przy-

szedszy do Priamusa, uczynili rzecz o tej zelywoci^

któr w^yrzdzi Alexander Menelausowi, gdy mu on
wasn oddan uniós, skarby pobra, panienki zaniós,.

Lidzie pomordowa. Przeoywszy i rozszyrzvwszy im

to dosy doonie a ozdobnie, jako to wielka zo
i sromota jest kademu czowieku broi, jeliby to na

królewskiego syna naleao komu ony bra i insze

rzeczy pogwaci, proszc, aby to u siebie ociec Pria-

mus uway, przypominajc mu przy tym, aby wspo-

mnia a na pami sobie przywiód naród grecki, który,

gdy w sobie wielki a staroytny i znaczny jest, nie

godzi sie mu ani tego powinien cirpie, zwaszcza co

sie tycze czci a sawy jego, jako je to teraz od syna

twego, Alexandra, potkao, który tak lekko narodowi

greckiemu uczyni, e witsz by nie moe, proszc

te, aby Priamus w to wejrza, a syna swego skara

i rozkaza to wszytko przywróci. Czego jeliby nie

uczyni Priamus, przestrzegali go w tym, eby potym

co zego z tego nie uroso. Bo jeliby tego nie uczyni,

Grelvowie ma tego cirpie nie bd ani tego lekce nie
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puszcza: bo jeliby) po dobrej woli im sie dosy nie

sstanie, gwatem sobie dociga a nagradza bd. Na
ostatek trudnoci walk a bitw przytaczali, twirdzac, e
niezgoda, która za bitw idzie, wiele zego, zamieszania

a skaenia królestw, pastw przynosi, a pokój jedno,
zachowanie, uprzejmy a zupeny poytek czyni, nad to

jeszcze proszc, aby sie w tym Priamus okaza aska-

wym a sprawiedliwym. A gdy jeszcze nieco chcieli

mówi, Priamus, nie mogc onej slcargi wycirpie, prze-

rywa im mow i rzek Palamedesowi, bo ten poselstwo

sprawowa: ciszej a lej troch, Palamede, abowiem to

niedobrze bywa, gdy kto na kogo w niebytnoci jego

co takowego wiedzie, czegoby sie potym sroma móg,

abo suszn odpowied a odpór wzi. A przeto, i je-

szcze Alexandra nie byo, odoy t rzecz do przyjazdu

jego. Palamedes i inszy, którzy tam byli w poselstwie,

musieli przesta na tyra i czeka do przyjazdu jego.

W kilka tedy dni Alexander przyjecha, Helen i insze

rzeczy z sob przyniószszy. Wtym Kasandra, gdy oba-

<5zya Helen, ja przypomina ono, co jawnie przed-

tym opowiedaa, twirdzac to, e ona jej wieszczba ju sie

peni pocza i wykona sie musi, i gdyby Alexander

mia on z Grecyej, tedy pastwo trojaskie upa
miao i w niwecz sie obróci; jako sie ju ktemu b-
dzie miao, bo Alexander z ona przyjecha, a z tego

urocie zatargnienie z Greki , którzy o t on mocno
walczy bd.

Priamus tego nie baczy, ale Helen askawie

przyj i gdy sie nieco frasowaa, cieszy j, dodawajc
jej dobrej myli. I tedy to przyjechanie tajemne nie

byo, Priamus naradziwszy sie i namówiwszy sie pirwej

^) Tak wyranie w pierwodruku.
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z syny a z przyjacioy swerai, coby mia okoo wróce-

nia Heleny czyni, a jako w tym postpowa: jeliby

ja Avróció mia albo nie, i rozkaza posów do siebie

przyzwa.

Którzy gdy stanli, t odpowied wzili, e bez

Heleny i wszytkich rzeczy mieli do Grecyej jecha,

nic nie otrzymawszy. Abowiem Priamus, pirwej nili

posy odprawia mia, kaza przyzwa Heleny i pyta

jej : jeliby za do Grecyej chciaa, iby ja wróci

a odda Menelausowi. Która jawnie powiedziaa, i ja

nigdy do Grecyej nie chc, ani sie wicej Menelausowi

w maestwo godz. A byo to przedtyra, i gdy bya
przyjechaa, Hekuba, Priamusowa ona, chodzia wespó

z mem swym do niej, pytajc, coby zacz bya. Która

im t odpowied daa, em jest krewna Alexandrowi,

a std tedy wam wicej przynale, ni Menelausowemu

domowi. Dokadajc tego powieci swa, gdy wywodzia

<lom a famili swoje, która sie zasadzaa na familiej

Priamusowej i Hekuby, ony jego, mówic: dobrze

wam to wiadomo, e wasza familia idzie od Danausa

i Agenora tym obyczajem: prawda, i z Pliciony, Da-

nausowej córki, Elektr Atlas mia, z któr Elektra

Jowisz za mia Dardanusa, od tego Tros poszed i inszy

królowie trojascy, a do ciebie, królu Priamusie. Za,
wszak Taigeta, córka Agenora, miaa z Jowiszem La-

cedemona, który mia syna Amiktusa Mutuilusa. a ten

za Argalusa, który by ojcem Oebalusowym, który za
mia syna Fiudarusa, z któregom sie ja, Helena, uro-

dzia. Ja te wywodzi przyj acielstwo a krewno sw
z Hekub, on Priamusowa, powiedajc, i Agienor mia
syna Plienisca, z którego ty rodu jest i ja te. Co gdy

wypowiedziaa, z paczem prosia, aby jej do Grecyej

nie wydawali, ale j przy sobie zachowali.
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To wszytko gdy usysza Priaraus, rozkaza jej

przy przed posy, tame jej pyta, jeliby ciciaa albo

wol miaa jecha do Grecyej. Która miele bez wsze-

lakiego obawania tymi sowy rzeka: ani mam wolej

do Grecyej jecha, ani mi te godzien Menelaus. Co

gdy syszeli wszyscy, Priamus z wielk uczciwoci

a powag odwie kaza Helen do pokoju jej wasnego.

Zaczyni oznajmi posom wola sw, i Heleny nie ma
wolej wyda, ale j przy sobie zadziere, poniewa

sie i sama nie ma ktemu , aby miaa by wydana,

i owszem, w oczy sama powiada, e jej Menelaus nie

godzien.

Gdy tej rzeczy Priamus dokoczy, Ulises rzecz

uczyni i wszytko to, co Alexander pobroi, powtórzy,

a na ostatek te surowie mówi, e tej lekkoci nie tylko

Menelaus, ale i wszyscy panowie greccy do gard sie

mci bd.
Menelaus te sam srog a zaspion twarz ja

grozi, przysigajc sie tej niesprawiedliwoci Priainu-

sowej, póki go sstaje, mci, i on, coby mia syna ka-

ra, to jeszcze nietylko niecnot jego chwali, ale i ra-

dzi, aby przy niej zosta. Priamus rad puci, na pokój

szed, a posowie, nic nie odzierawszy, precz odeszli.

Pisz tak, i synowie Priamusowi stali na to, aby jako

przez zdrad mogli byli ty posly po odprawie pogubi

abo pobi i ju sie byli na to przygotowali, jedno An-

tenor, u którego gospod stali, temu zabiea: poba-

czywszy ty spiknienia a zdrady, szed do Priamusa,

tara opowiedzia wszytko, jako sie gro Alexander,

Deiphebus i inszy posom zastpi i pobi i j Pria-

musa napomina, aby tego nie dopuszcza, gdy posom
wolno a bezpieczestwo wszdzie ma by chowano.

Potym za samy posy przestrzeg, upominajc je, aby
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sie na drodze ostronie a opatrznie mieli. Które, upa-

trzywszy czas wolny a bezpieczny, precz wysa. Tak

ci posowie wyjechali dosy z niedobr odpraw. Przy-

jechawszy do Greeyej, gdy by zjazd panów greckich,

wszytko to, co je potkao w Trojej u Priamusa, rozpo-

wiedzieli. Co panowie greccy wyrozumiawszy, poruszeni

wielkim gniewem, tak i gdyby na ten czas Alexander

albo Priamus by miedzy nimi, poksuby od nich by
rozdrapan.

Naradziwszy sie tedy spoinie o tym, coby czyni

mieli, zamknli to miedzy sob, e na Trojany wszyscy

moc cign mieli i tak dugo z nimi czyni, aby je

porazili a dobra i majtnoci ich roztargali. A Menelaus

te, przeoywszy im dolegliwo sw, prosi, aby mu
tego dopomogli, eby sie móg pomci lekkoci swej.

Wszyscy mu prace, nakadu i sami osób swych nie

odmawiali. I natychmiast radzili o wyprawie, jakoby

lud mie mogli, z którymby do Trojej cignli. Dla

czego kady jecha do domu swego, gotowa sie a na-

bywa potrzeb, ludu a okrtów. Naznaczyli te miejsce,

gdzieby sie zjeda mieli; to byo Argos, pastwo Me-

nela usowe. Ci, którzy sie gotowali do Trojej jecha,

byli: Agamemnon, brat Menelausów, który mia sto

okrtów, nad któremi mia przeoonego Agapenora.

Nestor, który mia dziewidziesit. Mnesteus z Aten,

pidziesit. Ephenor z Eubojej, trzydzieci. Diomedes

z Argos, omdziesit. Oileus Aiax, dwanacie. Ulises

z Itaki, czterdzieci. Archelaus Protenor z Beoniej, pi-
dziesit. Epistrophus i Hedinus z Foc^^dy, czterdzieci.

Aiax Telamonius z Alaminy mia z sob braty : The-

nera, Bublaeiona, Amphimacha, Tezeusza, Polisenusa

z czterdzieci okrtów. Toas z Oetoliej, okrtów sze-
dziesit. Antipus Phidippus, Toas z Alcedoniej, trzy-

Historya Trojaska. 3
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clzieci. Idomeneus z Krety, omdziesiat. Achilles z Pa-

troklusem i Mirmidoni z Pithiej, okrtów pidziesit.

Tlepoleraus z Rodu, dziewi. Xantipus i Amphimachus

z Klidy, dwanacie, Polibethes i Leoncius z Larisse,

czterdzieci. Philokretes z Mekbei 7. Kuneus z Cypru

21. Proteus z Magnesie], czterdzieci. Agapenor z Arka-

diej, czterdzieci. Kreneus z Pilu, dwadziecia i dwa.

Diomedes i Euripilus z Argos, omdziesiat. Euripilus

z Orku, szedziesit. Polidalicius i Machaon, synowie

Euszkulapiusowi, czterdzieci i dwa. Aszkalaphus z Or-

komeny, trzydzieci okrtów. Ci byli panowie greccy,

z których kady, wedug dostatku swego, wojsko a po-

czet mia.

Gdy tedy, jakom powiedzia, byli gotowi, zjechali

sie do Menelausa wszyscy, które Menelaus w domu
swym potrzebami wszytkiemi opatrowa. Agaraemnon,

brat jego, cbcac wnet wszystki sobie za przyjacioy po-

zyska, tudzie, aby tym chutliwszy byli przeciw bratu

jego, Menelausowi, eby mu tym ochotniej dopomagali,

ja kadego z osobna darowa; co mu byo niemao

zota z Micenu przyniesiono, to wszytko rozda a roz-

darowa, czym sobie wielkiego zachowania i przychyl-

noci u kadego naby.

A gdy ju czas by nieco postanowi, tene Aga-

memnon wszytkich wezwa na miejsce osobliwe i prze-

strone, do których rzecz uczyni, napominajc a radzc,

aby coby byo potrzebnego wynajdowali, o tym radzili,

a nawicej, jakoby lud sprawowa mieli. A tak naprzód

wszyscy, nili co poczli, przysig midzy si wzili,

i tak dugo z Trojany walczy mieh, aby Troja do

gruntu wywrócili. Kalkas, syn Nestorów, wieprza w po-

rzodek przyniós, którego, na dwoje rozciwszy, roz-

wali i kaza kademu miecz swój w jego krwi uwala.
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To gdy czynili, przysiga kady nieprzyja wieczna

mie z Priamusem i tak dugo walczy, aby Troja

zburzyli a wywrócili. Ku temu Marsa a Zgody boginiej

ofiarami swemi do siebie przyzywali: Marsa dla tego,

aby im powodzenie dobre w bitwie da, a Zgody, aby

w tym wytrwali, na co sie sprzysigali.

Potym, gdy o wielkim hetmanie mylió mieli,

któregoby mieli wybra, jednostajnie miedzy sob umó-

wili, aby go w kociele Junony boginiej wybrali. Przeto

dali woa, aby kady wol swa oznajmi, kogoby chcia

a przyzwala wybra i mie hetmana. Co gdy byo,

wszyscy przez ceduy zezwalali na Agamemnona, brata

Menelausowego. Ten Agamemnon na ten czas by wiel-

kim a zamonym w rozum czowiekiem i we wszelakie

a dostateczne bogactwa. Przeto, gdy to po nim baczono,

ten urzd a zwirzchnosó jemu takow podano, aby nad

wszytkim ludem panem a królem i hetmanem walnym

by, a to, majc jeszcze ku temu dwie przyczynie.

Pirwsza, e o jego brata ta walka miaa sie stoczy,

a tak mu to przystao, aby w tej rzeczy nawitszym

sprawc by. Druga, i dostatku wielkiego wojsko po-

trzebuje, którego gdy Agamemnon wielk obfito mia,

suszna rzecz, aby on na takie dostojestwo wybran

by, co sie jednak nie odmienio.

Grekowie tedy, widzc Agamemnona nietylko

dostatecznego ale owszem i sprawnego, przeoyli na
wszytko pastwo a rzd ten, i mia tak, jako naley

i potrzeba, rzdzi a sprawowa.

Przeto Agamemnon, i to po nim wszyscy mie
chcieli, aby ten urzd przyj, nie przeto, aby tego

barzo pragn, ale aby bratu swemu poyteczen by,

przysta na wol wszytkich i zwirzchnosó przyj i zo-

sta panem zwirzchnim.
3*
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Gdy tedy ju mieli pana zwirzchaiego, jeszcze

mieli rozmow o drugie hetmany, coby nad okrty rzd
czynili, i wybrali ty: Achillesa, Aiaxa i Fenixa, trze-

ciego te hetmana polnego Palaraedesa z Dioraede-

sem a Ulisesem zostawili, którym wedug ich urzdu

to poruczyli, aby kady swego patrza a doglda

z pilnoci.

Ty rzeczy i insze gdy tak miedzy sob rozpra-

wili a postanowili, Agamemnon, jako wielki a czelny

sprawca, uczyni rzecz do wszytkich, napominajc, aby

sie ju ktemu kady mia, jakoby wyjeda a przy-

tym to u siebie uway, i mu to naley, aby garda

a prace swej nie aowa, ale owszem, bdc na miej-

scu, tak sobie poczyna, eby sie móg mnie lekkoci,

o któr sie bitwa stoczy ma, pomci na nieprzyjacielu,

z osobna kadego mianujc, przestrzega, aby oznajmi,

jeliby co inaczej myli, ni inszych wola nosi a po-

trzebuje.

A nad to powiedzia, aby jeszcze przodkiem do

Delphu do Apolina posali kogo, coby sie wywiedzia

wróki jakiej o bitwie tej, jeliby z dobrym szczciem

przysza, abo nie. Na co wszyscy przystali i na to

Achillesa z Patroklusem wybrali. By w Delphie koció

Apollinów, to jest szatanów, którego za boga ludzie

chwalili, z tego, i wieszczbi a wróy, a o rzeczach

przyszych przepowieda. Do tego tedy kocioa Achil-

les z Patroklusem jecha, kdy, gdy sie o rzeczach

a o powodzeniu greckiej walki wywiadowali, odpowied

wzili, i w Trojej dziesitego roku mieli otrzyma

zwycistwo. Na ten czas te Kalchas tame by przy-

jecha, przyniószszy dary za Phrijany bogu Apollinowi,

wywiadujc sie przyczyn o rzeczach swych. Gdzie mu
Apollo odpowied da, aby sie ku greckiemu wojsku
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przyczy a gotowa sie przeciw Trojanom jecha. Ten

Kalchas, gdy sie z Achillesem wespó zszed, odpowie-

dzi ony z sob zobopólnie znieli a rozbierali w gospo-

dzie u Delphu, gdzie poznawszy sie, przyja wielka

wzili i spoem do Argos jechali.

Achilles, gdy do Argos przyjecha, panom gre-

clsim to, co Apollo wróy, opowiedzia i oznajmi.

O Kalchasie te da zna, i by w Delphie, a i te
jemu Apollo to rozkaza, aby do Greków przysta

a z nimi na Trojany jecha. Co gdy usyszeli panowie

greccy, barzo sie radowali, weselili, Achillesa z Patro-

klusem wdzicznie przyjli, dzikujc im za praca, a za

posug nadgrodzenie obiecowali. Co si tyczao Kal-

chasa, tego askawie do siebie przyjli, majc go za

wielkiego a powanego kapana, któremu polecili urzd
nad sub nabon, aby sie okoo niej obiera a wró-

ek te przyglda.

Gdy ju tedy wszytko byli zgotowali a opatrzyli,

nie majc ju co inego czyni, jedno wsiada, wst-

pili w okrty i ku Trojej sie pucili. Kalchas, i by
wieszczek, wsiadajc, radzi, ab}'^ sie do Aulidy udah.

Którego usuchali i tam sie wieli. Na tej drodze Gre-

kowie mieli niedobre powietrze
,

prze nieopatrzno

Agamemnona a gniew jednej boginiej Diany, która,

jako ci, którzy o tej walce trojaskiej pisali, baj, na

Greki przepucia bya zaraz wielk powietrza, i zdy-

chali prawie we wszytkim wojsce, a nietylko sami lu-

dzie, ale konie i bydo. Co rozumie potrzeba, e nie

Diana powietrza tego czynia, ale czart w osobie a prze-

zwisku tej Diany, któr za bogini miano, gdy na ten

czas tam prawego Boga, który wszytkimi rzeczami rz-

dzi a wadnie, który zaraa i uzdrawia, nie znano;

dla czego te ludzie w modach i w naboestwie obd-
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liwemi byli, i nie wiedzieli, komuby mieli opatrzno

kadego czowieka przypisowa. Jako to na ten czas

Grekowie rozumieli, eby Diana w wojsce ich to po-

wietrze uczynia, a to dlatego, i Agamemnon sarnk

jej zabi. Wspomina to Dictis Crethensis tym sposobem:

Grekowie gdy pynli do Aulidy, na tej drodze trafio

sie troch posta, w który czas Agamemnon, od wojska

odszedszy, z przygody a z trefunku obaczy w jedne)

krzewinie sarn, która z uku wnet postrzeli i zabi.

Przeto po maym czasie powietrze nieszlachetne ude-

rzyo na Greki. Grekowie, chcc sie wywiedzie, skdby
ten gniew bogów na nie przypad, naleli w tym jedne

niewiast, wieszczk, która im powiedziaa, i dla sarny,

któr od was zabito, to powietrze od boginiej Diany^

która dla tej sarny, e jej bya zabita, rozgniewaa sie

i to powietrze na was dopucia. A przeto nie przesta-

nie, a ten, który ja zabi, swoje córk zabiwszy, bo-

giniej Dianie ofiaruje. A inaczej nie moecie gniewu

tej boginiej ubaga a umierzy. Ty sowa gdy usy-

szeli, dowiedziawszy sie, i to Agamemnon, wielki het-

man, by zbroi, szli hurmem wszyscy do niego, proszc

a dajc go w tym, aby to uczyni, i jako im swa
nieopatrznoci okrutnego powietrza nabroi, tak eby
sie za o to stara, aby uspokojono by mogo, i wszy-

tko mu powiedzieli, co ona baba wróya, i inaczej

nie mogo by umierzono, jedno eby córk sw bo-

gini przeprosi; prosili z pilnoci, aby to uczyni, pa

córk aby posa a boginiej tej ofiarowa.

Agamemnon, usyszawszy to, zumia sie, jako

ociec aujc dziecicia swego, nie chcia na to przy-

zwoli a tak okrutnego uczynku popeni, aby sie mia
uczyni okrutnikiem nad córk sw. Grekowie wszyscy

na w tym przypierali, rozwodzc mu to, i lepiej jest
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jedne dusz straci, ni ich kilka tysicy pogubi. A na

ostatek, gdy go upornego w tym obaczyli, nazadawszy

rau sów sromotnych, z przeoestwa go zrzucili, urzd

on od niego odjawszy, który urzd a zwirzchno podali

Palamedesowi, Diomedesowi i Aiaxowi Telaraoniusowi,

aby ci po sobie panowali a rzdzili. Gdy sie to dziao,

powietrze pi'zedsi im dalej, tyra wicej a barziej pa-

nowao a moc brao, nie móg aden nic pomóc ani

uczyni, eby przestao, a jeden m sawny i mdry,
nalaszszy chytr rad, wdy na ostatek -w to trafi, i
koniec wzio. Tego ma zwano Ulises; ten zmyli
sobie gniew, jakoby sie gniewa mia na Agamemnona,

dla czego tedy precz jecha. I bdc ju na drodze,

zoy list, który imieniem Agamemnonowym do Kli-

temnestry, ony jego, posa, na którym to zmyli, ja-

koby Agamemnon mia to sam pisa, aby mu córk
sw, Iphigeni, przysaa tlo wojska, którby Ulisesowi

za maonk da, gdy mu j, sam polubi i przyrzek

da. Ku czemu to przyda, i Ulises adn miara nie

pojedzie do Trojej, a córka nasza sam bdzie, i wiele

inych rzeczy zmdrowa a cudnie skama, jako te
podczas nie wadzi, tak i Klitemnestra temu uwierzya

i córk sw, z skarby, albo z dobr wypraw,, posaa,

majc to przytym na baczeniu, i jej nie za leda czo-

wieka, ale wielkiego a zawoanego da miaa.

I*:
Grdy tedy Ulisesowi Iphigeni z klenoty a z dary

przyniesiono, jecha do wojska, tam, gdy nikt o tym

riie wiedzia, z panna szed do onego krzewi, kdy
by ociec Agamemnon sarn zabi. Gruchno to po

wojsce, i córka Agamemnonowa w wojsce bya i na

tym miejscu, gdzie sie miaa ssta ofiara. Dano wiedzie

o tym Agamemnonowi, który sie temu barzo dziwowa,

jakoby tam bya zasza, abo czyjby spraw bya
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przyniesiona. A gdy sie o wszytkim dowiedzia, nie

wiedzia co rzec, ale wdy na ostatek, gdy sie obaczy,

dopuci ja ofiara sprawi, jedno sam przy tym by
nie chcia: byo w ten czas niemae miedzy pany za-

burzenie a zamieszanie. Nestor do Agamemnona z in-

szemi szed, uczyni rzecz do niego, mówic mu, aby

tego nie czyni, ale, boginiej sie nie przeciwiajac, eby
sie co rychlej na ofiar pieszy a piv.y niej by.

Gdy tedy miano pann ofiara sprawi, w ten czas

sstay sie grzmienia okrutne, yskania, trzaskania, miej-

sce tam to, kdy j bi miano, trzso sie, deszcz wielki

a obfity la. Menelaus ze Avszytkiemi, z któremi mia
ofiar sprawowa, niewymownie sie lka i ba, rozu-

mieli, i sie to z przerzenia Boego dziao. Gdy tedy

ju pann miano rzeza, natychmiast gos ssta sie, nie

wiedzie skd, i bogini nie da takiej ofiary^ niechaj-

cie tej panny, ani jej czycie gwatu, bogini Diana ju
sie ulitowaa nad ta panna, a Agamemnonowi przepu-

cia, co by zawini, insz ofiara chce aby ja ubaga,
przeto cokolwiek potraficie inego, to ofiarujcie miasto

tej panny. A za tym wichry i insze zaburzenia powie-

trza ustay i ucichy. Tak pann odjli i odwiedli i do-

brej myli jej by kazali. W czym mylili z sob, coby

to miao by takowego, coby mieli ofiarowa miasto

tej panny. Naleli zaraz jelenic wielka i barzo po-

dziwn, t uapili i wnet na ofiar boginiej sprawili.

Co gdy sie sstao, ono powietrze morowe zgino i ustao.

Panowie greccy potyra, jakoby dopiro oyli, zna-

jc i majc ju dobre powietrze, szli do Agamemnona,
którego cieszyli a, iby za zwirzchnie a przednie pa-

nowanie przyj, o to go dali. Dla czego Agamemnon,
ju ksobie przyszedszy, nic sobie nie rozwaajc upad-

ku ludzkiego, w dobra myl wstpi i pastwo, z któ-
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rego go byli przed tym zrzucili, za skromnie a mdrze
przyj. A chcc za jedno a mio ze wszytkimi

wzi, do siebie ich na uczt wezwa. A po maym
czasie, gdy czas dobry wyjeda a eglowa obaczy,

wszytko to, co byo potrzeba, opatrzywszy, ku Trojej

ze wszytkim wojskiem jecha.

Z miejsca i) tego pucili sie do Myszyskiej krainy,

gdzie gdy przyjechali, jli si ku brzegom przybija.

Przy tym brzegu zawsze bya stra, któr Teephus,

Myszyskiej ziemie pan, zawsze dla pokoju i dla jakich

szkód tam mia. Ta stra, gdy Grekowie jli z okr-

tów wysiada, nie dopuszczaa im wychodzi ani wyst-

powa. A przeto, gdy Grekowie uprzejmie a gwatem
chcieli, stra sie oborzya na nie, adnemu nie dopu-

cia wystpowa. Grekowie przedsi przezdziki parli

si. Stra odpiraa, napominajc, aby sie pirwej opo-

wiedzieli, coby zacz byli, abo po coby przycignli.

Ale Grekowie przedsi w sw gwatem wielkim wy-

chodzili. Z czego, i inaczej nie mogo by, urosa

poraka.

Stra gdy obaczya, i gwatem sobie poczyna

chc, jli bi, a Grekowie sie broni, uderzyli na stra

i tak sie jej zastawili mocnie, e j przemogli i pirz-

chn musieli i pobili jej niemao, bo w ten czas. gdy

uciekali, kady, swego uapiwszy, zabi: owa na ten

czas gwat sie wielki ssta. Który gdy Telephusowi.

jako panu, oznajmiono, wnet witszy urós, bo Thele-

phus, chcc sie poddanych i gwatu mci, z dworem

i z tymi, co byli od straej, przybieeli, zebrawszy sie

do brzegu z wielk furya przybiea, uderzy na Greki,

') W pierwodr. mylnie : Z miejsc.
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jako na gwatowniki a nieprzyjaciele. Grekowie. widzc

i le, bronili sie i wielka bitw obie stronie midzy

sob stoczyy. Telephus, bdc na swych mieciach,

jako mówi, mielszy, j dopira Grekom, a którego

jedno dosta, wnet go zabi.

Grekowie, majc te umys na bitw jeszcze pra-

wie doma napity i naoony, Telephusowym nie prze-

puszczali. A przeto tak, jako bitwa niesie, z obudwu

stron upado ich niemao. W tej bitwie Tesandrus, je-

den czowiek rycerski z greckiej strony, bijc sie z Te-

lephusera, zabity od niego upad, acz ten Tesandrus

niemao ich te by pirwej porazi: miedzy któremi za-

bi by jednego suebnego, czystego ma, którego by
Telephus dla jego czystej sprawy a wielkiego mstwa
w bitwie postanowi miedzy inszymi przedniejszymi.

Tego suebnego Tesandrus by pobi, dla czego sie by
barzo podniós i, na witsze sie mstwo sadzc, przy-

szed na Thelefusa, króla samego, z którym gdy sie

potka, poraon i zabit od niego. Ciao jego Diomedes,

pan jeden grecki, obaczywszy, baczc na towarzystwa

i przyja, któr by z nim wzi, przybieawszy, por-

wa i na rami je woywszy, wyniós i spaliwszy we-

dug obyczaju, pogrzeb. Gdy tedy Telephus im dalej,

tym bardziej j srog by a Grekom przygrzewa,

Achilles i Aiax Telamonius^ widzc swych wielka nie-

bezpieczno, lud na dwa ufy rozsadzili, co sprawiwszy,

tak, jako na ten czas by mogo, jli napomina swych,

aby pamitali na cze, na ojczyzn, aeby przeciw Te-

lephusowi, jako nieprzyjacielowi, z nowu pokrzepiwszy

sie, powstali i na uderzyli. Co wszyscy z chuci

a z miaoci wielk, poruszeni onyra napominaniem,

uczynili; sami te hetmanowie, przetarszy oczy, ude-

rzyli na Telephusa i na lud jego. Achilles i Aiax na
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miejscu jednym, by slupi, zasadzili sie, mocnie a grun-

townie bija. Któr moc sami dwa wiele w.>zytkiemu

wojsku swemu si a dobrego serca dodawali a nieprzy-

jacieom strach a lkanie niemae czynili, z czego na

ten czas wielk saw osigli, tak i o nich kady wiele

rozumia.

Przeto w ten czas, gdy Aiax i Achilles mnie-
sie potykali, Teutracius, przyrodny brat Teiephasów^

przyskoczy, widzc, i Aiax rycerskie sie potyka,^

i kniemu sie obróci i dotd z Aiaxem chodzi , a
go Aiax przemóg i zabi. Co kiedy Thelephus obaczy,

niewymownie brata aowa i, chcc sie nad Aiaxem

mierci jego pomci, wnet j kniemu szturmowa l

którzy wtenczas okoo niego stali, ty wnet odbi i, prze-

prawujc sobie mieczem drog, gdy Ulisesa uganiaa

jako z prdkoci a z nieobaczenia potknwszy sie,

szwankowa. Co gdy Ulises obaczy, oborzywszy sie,

postrzeli go wóczni w lewa nog. Ale Thelephus na-

tychmiast sie porwa, elazo wyrwa z uda; gdzie w ten

czas przedsiby by da gardo, by go byli swoi nie

obronili, za ratunkiem swych mierci zachowa jest.

Gdy sie ta bitwa dziaa, ju byo nie daleko wie-

czora i co sie tycze samego potykania, tedy z obu stron

dosy mne a miae potykania byy, wszake na osta-

tek Grekowie, acz sie nie lkali, przedsi sob nieco

trwoyli, zwaszcza, gdy o Telephusie mylili: bo i
ten by czowiek mocny, miay, mny, wysoki, jeszcze

na to wielkiego, zacnego rodu, jako Herkulesowego,-

rozumieli to o nim, i jako przodek wielkiego rycerstwa

a mstwa by, tak e te on nie mniejszego.

Dla czego tedy warowali sie i trwoyli sob.

A przeto, gdy noc zasza i ju nie widzie byo bi
sie, dali pokój, przestali najeda; co te oni widzc^
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i Grekowie przestaj, przestali i ssta sie miedzy nimi

pokój, a tak Grekowie do okrtów, a oni do domu

poszli.

Nazajutrz, gdy dzie by, posy do siebie posiali,

aby ciaa tych, którzy poginli, byy pochowane. Co

gdy sie sstao, przymierze miedzy si wnieli, za którym

pogrzeby sprawowali, to jest, pozbierawszy ciaa pobite,

palili: jako obyczaj by u poganów, i nie chowano

cia w ziemie, ale je palono, a koci pozbierawszy,

w jakimkolwiek naczyniu w ziemie je tylko grzebiono,

a nie ciaa.

Gdy sie to dziao, Thlepolemus i z bratem swoim

Antiphonem Phidippusem, dowiedziawszy sie dostatecz-

nie o Thelephusie, i by rodu Herkulesowego, bdc
sami synowcami Herkulesowemi, w nadziej tej krewno-

ci i bliskiego przyj acielstwa, szli dobrowolnie do Te-

lephusa. Do którego gdy przyszli, spowiedzieli mu sie,

co byli zacz i którego rodu, kdy a dlaczegoby te
jechali.

Potym, gdy z sob rozmawiali, na ostatek, omie-

liwszy sie, jli winowa Telefusa, i tak niebacznie

a okrutnie na nie sie targa, przywodzc mu, i co
tym uczyni, i nas te to dotko, gdy i oni te s
krewni a powinowaci naszy, jako Agamemnon i Mene-

laus, których to lud i wojsko. O Alexandrze, synu

króla trojaskiego, te mu spraw dali, jako im o-

trowskie uczyni, on Menelausow wasna uniós

i w inych rzeczach wielki gwat uczyni. Winowai go

w tym barzo, i on, bdc im bliskim, onych, jako

krewnych a goci, do siebie nie przyj. Na co Thele-

phus, acz z rany wielka bole mia, askawie wdy
odpowiedzia, radujc sie z przyjació. Naprzód ja mó-

wi, i samicie sobie krzywi, ecie sie nie opowiedzieli
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a tego nie uczynili, co pospolicie czyni ci, którzy clic^

aby je kto przyj w dom a rad ini by, e naprzód

l kogo, który je opowieda, czegocie wy nie uczynili,

anicie przysali, ani sie sami spowiedzieli : tak sie im

wyprawia susznym obyczajem. Na ostatek, poznawszy

sie z nimi, rad im by, da mandat do swych, aby bi-

twy zaniechali. Thlepolemus i którzy z nim byli, wzi-
wszy z królem znajomo i powinowactwo, za w po-

koju wrócili sie do swych, do obozu. Grdzie natychmiast

jli powieda: jako sie z Telephusem poznali, jako je

askawie przyj i jako pokój zjednali. Co gdy Gre-

kowie usyszeli, barzo radzi wojn zrzucili, wolc te
pokój a odpoczynienie, bo sie bjdi eglowaniem pofra-

sowali, ni kiedy harcowania a potykania.

Po maym tedy czasie, gdy pokój by, Ulises

i Aiax, czas acny upatrzywszy, zmówili sie z sob, aby

szli do Telephusa, i szli do niego nawiedzi go. A gdy

do niego przyszli, naleli go chorujcego, co widzc
prosili i upominali go, aby to nieszczcie mdrze zno-

si a ból skromnie wycirpia. Ale Telephus. gdy mu
nieco boleci odelgo abo odeszo, j je wnet winowa,

rad im by, jedno pamitajc na porak, aowa nie-

wymownie i na ony utyskowa, i?, nieli byli mieli

przyjecha, adnego przodkiem nie przysali. Pyta ich,

którzyby byli a wieleby ich byo z rodu Pelopidy.

Gdy go w tym sprawili dostatecznie, prosi barzo, aby

wszyscy do niego przyszli. Co wszytko Ulises i Aiax

obiecali nm uczyni, coby jedno chcia po nich mie.

A przeto szli do obozu, gdzie Avszytkim chu a umys
królewski opowiedzieli, zwaszcza tym, którzy byli z fa-

milii Pelopidy, i radby je widzia i u siebie mia Te-

lephus. Ci, zebrawszy sie, okrom Agamemnona a Me-

nelausa, szli do króla Telephusa. Tam gdy przyszli,.
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byli im rado; Telephus, cho chory, wdzicznie je przy-

j, czci, raczy i na ostatelc udarowa, a nietylko samy

pany, ale i sugi tak, i aden z rkoma prónemi, bez

daru jakiego nie wyszed. Co pirwej, póki sie byli nie

poznali, radby by jeden drugiego, jako mówi pospo-

licie, w yce ^) wody utopi, to w ten czas, coby jedno

wiedzia, wszytkoby by rad uzoci. Telephus wszytkiego,

tak doma, jako i w okrty, kaza Grekom nosi do-

statek. Ale gdy Agamemnona i Menelausa nie baczy,

barzo prosi Ulisesa, aby szed a do siebie je przyzwa.

Co Ulises chutliwie uczyni i Agamemnona z Menelau-

sem przyprowadzi. Którym Telephus niewymownie by
rad i uy z nimi wielkiego wesela, tudzie i biesiady.

Mieli na ten czas Grekowie w domu Telefusowym wiel-

kie zwolestwo, poczynajc sobie tak, jako doma, pra-

wie a do samego ruszenia sie z miejsca, co jednak

przyduszszym, bo i w ten czas, gdy ju wyjeda
mieli, uderzya wielka niepogoda, wiatry, wichry wiel-

kie powstay, tak i trudno byo na morze sie opuci.
A przeto, gdy nieco o swym wyjechaniu Agameranon

myli, widzc wielk nawano morza a zaburzenie

szkodliwego powietrza, radzi sie Telephusa, coby mia
czyni, jeliby sie w t niepogod na morze z ludem

mia puci: czyli jeszcze zosta a potrwa, aby sie

umierzyo powietrze a niepogoda ucicha. Na co Tele-

phus powiedzia, i próno teraz ku Trój ej jecha, bo

ty wiatry nie przestan, aby tam o wionie. Co gdy
usyszeli, a z powieci jego dobry czas wyjechania wy-

rozumieli, umylili do Grecyej z okrty jecha; a tak,

podzikowawszy mu a przyjani i posugi swe jemu
/zaleciwszy, pucili sie do Grecyej, gdzie przypynwszy,

^) W pierwodr. : w ysce.



47

przystpili z okrty do brzegu, a sami kady z nici

do domów swych zimowa jechali.

Ta droga Greków nie cicha ani tajemna bya,

wiedziano o niej u inych narodów, a nawicej to kupcy

roznosih, którzy wic, gdy po kupie jed, daleko ra-

dzi nowe rzeczy siej, a zwaszcza trojascy kupcy

tedy temu byli barzo radzi, e sie o tym wywiedzieli.

Co do Trojej przynieli, opowiedajac Priamusowi i in-

szym, e sie Grekowie do Trojej jecha sprzj^sigli

i ju maj gotowy lud, okrty i wszytki potrzeby wo-

jenne. A przeto Priamus, wziwszy o tym dobra spra-

w, j czu o sobie, synom swoim rozkaza, aby woj-

sko ze wszytkiej ziemie zbierali a do Ti-ojej z nim

przycignli. Sam miasta, jako by dawno pocz, do-

konywa doprawia, gruntowa, aby mia w czyraby

sie osie móg. Rozkaza te pisa do postronnych kró-

lów, krewnych i inszych, aby mu pomoc dali. Gdzie

sie aden nie wymówi Priamusowi na tak potrzeb

przyjecha. I mia ty pomocniki Priamus, jako z Cili-

€yej : Pandarusa, Amphidrastusa, Mnesteusa; zLicyej:

Sarpedona a Glaukusa; z Larissy: Hiporthogusa i Ku-

pezusa; z Cironiej : Keinusa; z Tracyej : Pjrusa i Alka-

musa ; z Peoniej : Paraklemezusa i Teropeusa ; z Phri-

gyej : Aszkaniusa a Xantipusa, Porciusa ; z Flikoniej

:

Eufimeusa; z Beocyej: Saniasa i Azimasa i Forciusa;

z Bukciny: Episthropolesa i Bukciusa; z Palakoniej:

Philemniusa; z Etiopiej: Pirsesa i Memnona; z Thraciej;

Tezeusa i Archilochusa; z Agrestyej : Adrastusa i Am-
phiusa; z Auzoniej : Epistrofusa. Mia te Priamus

i insze pomocniki, ale którzy byli w same bitw przy-

jechali, a zwaszcza: Tatarte jedne, Pentezilea, starsz

7. onych niewiast wojennych a walecznych, które zwano
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Amazones, od przypalania piersi, które sobie paliy^

aby im nie zawadzay, gdyby uk cigny.
Gdy tedy ci wszyscy do Trój ej na pomoc Pria-

rausówi przycignli, Priamus te wojska swe gotowe

a wyborne przywiód, betmany poczyni, jako nad swymi

wojski przeoy Hektora, syna swego, czowieka sta-

tury niemaej ^), który by krasny, urodziwy, lica wdzi-

cznego a mskiegO; oczy Maskowatych, przysroszszych,

dugiej brody, który by waleczny, miay, duy a mie-

dzy rycerskiemi ludmi zachoway. Potym te przeo-

y i Deiphebusa, drugiego syna, sobie podobnego, to

jest, któr}^ sie by na ojca, Priamusa, barzo trafi. Prze-

oy te i Alexandra, to jest Parisa tego, który by
Helen uniós: ten by barzo gadki, Uczny a wdzi-

czny, prosto, jako raówia, by formy Wenusowej, sta-

tury wysokiej, oczu pilin3'^ch czarnawych, ust wdzi-

cznych rumianych, przyjemnej mowy, prdki, ale wicej

snad miedzy fraucymerem, ni miedzy rycerskiemi

ludmi, zachowanie mia: jako to w prawdzie rzadko

sie trafi, aby gadko zbytnia na wojn woaa. Tak

te Alexander wicej miowa, ni na zbroj patrza,

wszake te by jakokolwiek serca dobrego, co dalej

obaczym.

Nad ty jeszcze i drugie Priamus wybra, którzy

wojska dogldali a piecz o nim mieli, jako by Troilus,

syn te Priamusów, w urodzie a w mstwie Hektorowi

nie poledni. Potym Eneas, syn Anchizesów, ma po-

radny, sprawny, mocny a ktemu cnotliwy.

Ci byli nad ludem wasnym trojaskim hetmani

a Avodze, ale wdy Hektor, jako starszy i ze wszystkich

namniejszy, nabieglejszy i naduszszy, przodek trzy-

W pierwodr. : niemaego.



49

ma, na którego spraw drudzy patrzali i we wszytkira

sie go dokadali.

Co sie zasi tyczao wojska pomocnego ludu,

Sarpedona z Licyej , ma niepospolitego, duego, by-

waego i rycerskiego nad nim hetmanem uczyni i pa-

nowa a rozkazowa moc da
,
jedno wdy, aby i Hektor

mia w tym niejakie interesse z nim, dla lepszej sprawy.

Rozprawiwszy to, inszych rzeczy Priamus patrza po-

trzebnych, zwaszcza ku obronie a bitwie.

A na ten czas Grekowie, gdy sie to u Trojej

dziao, o tym sie wszytkim wywiedzieli zupenie, przeto

chcc Priamusowi zaszkodzi a w czas onego ubiee,

za jako sie byli rozjechali, wszyscy sie jli gotowa.

Diomedes, jeden grecki pan, j do tego i do owego

jedzi, napominajc je, aby sie gotowali a wyjedali.

Wszyscy tedy wezbrali sie z domów swych do Argos,

tam radzili o wszytkich rzeczach , miedzy któremi to

byo, aby jeszcze przyczynili a przybudowali okrtów

takich, któreby osobnie mogli mie od jakiej potrzeby,

zwaszcza gdyby sie trafio kiedy dla picowania do

którego miasta ^) abo krainy ukrada -) a wrywa, A
przeto, gdy sie im to dobrze by zdao, dali urobi

pidziesit okrtów dobrych, które w moc mom
trzem: Aiaxowi, Thelamoniusowi , Achillesowi i Drome-

desowi podali, abowiem ci mieli piecz i o inych

okrciech: wszytkiego te, co jedno na nie byo po-

trzeba, oni opatrzali i dostawali.

Wiedzie to tu potrzeba, gdyby kto pyta: I du-

go sie te Grekowie na t wojn przeciw Trojanom

gotowali a buntowali? Pisze tak jeden, i mao nie

dziewi lat; kiedy zaczli, byo om lat, ale kiedy

^) W pierwodr : wiasta. '') Tak w pierwodr.

Historya Trojaska.

I
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ju prawie do Troje], jako ma by, wyjechali, tedy na

dziewity szo.

Czynili to Grekowie z dobrym baczeniem i ro-

zumem, majc to przed sob, jako ono mówi: co czy-

nisz, mdrze czy a dobrze. Lepiej ci nie rycho a do-

brze, ni prdko a le. Nie trzeba sie temu dziviowa,

kiedy sie kto nie zarazem na nieprzyjaciela rzuci,

abowiem ten wygra chce, a nie przegra. Abowiem

Grekowie, eby AVolej swej dosy uczynili, tak sie go-

towali, aby byli mogli dokaza swego a docign, co

sie jednak sstao. Jako skoro tedy ze wszytkim gotowi

byli, wyjechali z ogromnym ludem i z gstemi okrty.

Gdy do Frigiej przyjedali, miasto jedno Priamusowe

oblegh, wziU i wszytko z niego wybrali i wyupih,

a wybrawszy, midzy si wszytko podzielili. Zrobiwszy

to, ku Trojej sie udali. Gdy tam przyjedali, dowie-

dzieli sie Trojanie i nagotowali sie, aby im do brzegu

przystpi nie dopucili. Sarpedon z Avojskiera i Hektor,

ci im bronili portu, aby go nie ubiegli a nie osiedli.

Grekowie tego nie obaczyli, aby na nie Trojanie mieli

sta, a przytym te nie wszyscy byli opatrzni a gotowi,

aby sie broni mieli, a przeto, gdy sie na si niczego

nie spodziewali, Sarpedon, jeden od Trojanów hetman

ludu pomocnego, z przykra wyrwa sie na nie i barzo

je j tumi. Co gdy Greki potkao, nu dopiro do

zbroje i, jako mogli, tak sie broniU. Miedzy tymi jeden

pan grecki, Protezilaus, by nagotowszy, ten, stoczywszy

sie z Trojany, ze wszytkich sie lepiej broni: tak sie

im zastawia, e ich te niemao na samym potkaniu

porazi a pobi, ale przedsi swego nie dokaza. Abowiem

Hektor, syn Priamusow, ze wszytkich starszy i hetman

nawyszszy, widzc go by takowym, wnet sie na
oborzy, potka sie z nim i tak dugo okoo niego har-
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cowa, a go porazi a zabi. Grekowie drudzy, którzy

sie gotowali, jako Achilles i Aiax Telamonius, wy-

stpili, due a miele sie potkali i tak dugo sie bili,

a Trojany z miejsca^ sparli i ucieka przymusili. A
w tym wszyscy, zbuntowawszy sie a mocnie zaparszy,

okrty przyparli do brzegów i w du je postawili. Co

widzc Trojanie, i Grekowie z okrty przy brzegu

i z nich sie te kupami syp, strachem a z myl
zjci, do miasta tyu podali. A tak Grekom dobrze sie

na pirwszym potkaniu szacowao, odziereli plac i Tro-

janom zaraz dobrze grzbietów przytukli, cho nieco

z przodku, i te nie wiedzieli, co sie dziao; a zdrada

bya na nie przysza, poczli byli uchodzi, jednak za
obaczywszy sie a zbroje dopadszy, swego dokazali, e
i okrty przyparli i Trojany odbili, tak e sie ze sro-

mot musieli umyka a do miasta.

W tej porace ^) niemao ich z obudwu stron

upado, jako z Greków: Protezilaus, którego Hektor

zabi, i inszych niemao, a z Trojanów dwa synowie

Priamusowi, tak te i inszych wiele.

Gdy tdy Trojanie do miasta uciekli i tam sie

zatarasowali, Grekowie jli sie ubezpiecza i o pokoju

myli, na ten czas aby sie kady z swemi rzeczami

postanowi. A gdy nieco swych rzeczy postanowili, tedy

wnet Agamemnon, obawajac sie jeszcze jakiej zdrady

po Trojaniech_, abo po których inszych pogranicznych

ludziach, aby snad po cichu sie werwawszy, szkodj-

jakiej nie uczynili, wezwawszy rady do siebie, ja ra-

dzi o stray, aby ja w^ybrali i nad okrty osadzili.

Podobao sie to wszytkim i wybrali Achillesa i Aiaxa

Telamoniusa, którym t czujno a strzeenie polecili,

1) W pierwodr. : porasce.
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ufajc im barzo w tym, e sie tak zachowa mieli,

jako ich urzd potrzebowa. A przeto, sprawiwszy a po-

stanowiwszy to, Achilles z Aiaxem na stra szli, a Gre-

ków ie sami ostronie sie mieli. Byo ciao Protezilau-

sowe na ten czas jeszcze nie schowane w obozie grec-

kim, a przeto jena ten czas jli chowa; nagotowawszy

drew, zapalili, tak Protezilausa w on ogie wrzucili

i sp:dili. A gdy go palili, Cignus, który nie daleko od

Trojej królestwo mia, dowiedziawszy sie o Grekoch, na

nie sie wezbra i prawie w ten czas, gdy sie byli okoo

tego pogrzebu zabawili, uderzy na nie; ty, którzy przy

tym paleniu byli, barzo przestraszy i pokara. Ale dru-

dzy, którzy w okrciech byli, mocnie sie Cignusowi

zastawili; Achilles wybieawszy, stoczy sie z samym

królem Cignnsem, którego pobiwszy, zabi i wiele inszych

z strony jego porazi. Grekowie te inszy dobrze sie bili

i Cignusy parli i na ostatek je przemogli , tak i musieli

na ostatek ucieka, gdzie je gonic , niemao ich pobili.

Co gdy sie sstao, Grekowie ze zej toni wyszli; gdy ju
nieprzyjació nie byo, pooyli zbroj i sami sie upo-

koili. Z tych poraek a najedania czstego nieprzy-

jació Grekowie sie sfrasowali , abowiem te i u nich

niemao ludu zawsze upado, kiedy sie jedno z kim

potykah. A przeto, aby na tym miejscu, gdzie usiedli,

przezpieczniejszy byli, weszli w rad i uradzili miedzy

sob, eby pirwej, nieliby co z Trojany zaczli, rzucili sie

na pograniczne krainy. A tak naprzód do kilka Greków,

do ziemie a pastwa Cignusowego, wysali z ludem.

Ci, gdy tam jechali, przycignli pod jedno miasto

Metoreusów, które byo wszytUiego pastwa gówne
i w nim sam Cignus stolec mia, gdzie te i na ten

czas dzieci jego mieszkay; to tedy miasto obiegli.

A gdy go gwatem a ogniem dobywa chcieli, miesz-
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czanie onego miasta jli sob trwoy, i pana nie

mieli;, któryby ich by broni, sami te gotowi nie

byli; na ostatek poddali sie, proszc Greków, aby

gwatu nie czynili , obiecujc dobrowolnie uczyni wszyt-

ko, coby jedno chcieli a zadali.

Grekowie, widzc pokor a dobrowolne podda-

wanie, gwat zahamowali, we wszytkim im przepucili,

tylko synu dwu Cignusowych , Korbim a Korianum,

wzili, siostr te trzecia, Glauk, która Aiaxowi prze

cnot a rycerstwo darowali. up te przedsi niejaki

z tego miasta wynieli byli, który miedzy si roz-

szafowali.

Achilles, gdy te nieco mnego umyli uczyni,

widzc rzecz by potrzebn, aby pograniczne Troi

miasta najecha, cign do Lezbum, które oblegszy,

wzi i Forgarit, króla samego, który wiele szkodli-

wego Grekom czyni, zabi, córk jego, Diomede,

z wielkimi skarby wzi. A nie majc na tym dosy,

do Ciliciej wcign, tam Lienezum , miasto wielkie

a bogate , zburzy i poraziwszy tam króla Facciona,

miasta tego pana, on jego, Astynomen, która bya
córka jednego kapana Apollinowego, Chryzesa, wzi
z wielkimi skarby a klenoty. Potym zasi do miasta

Pegazum uda si
,
pod które przyjechawszy, j sztur-

mowa a gwat czyni.

Ludzie, którzy tam byli, mao sie co bronili.

Król sam, Brizes, zikl sie: baczc wielki gwat, uciek,

zostawivvszy wszytko i dzieci; tak Achilles miasta doby,

poupi, lud pobi a pomordowa, a córk królewsk,

Hipp(xlemi, wzi.
Burzyli te i najedali w ten czas Grekowie

i insze krainy, kdy zawsze niemal wygrawali i upu
wielkiego a plonu dostawali. Ale i wiele o tym pi-
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saby trzeba, na ten czas opuszczam, tylko jeszcze

jedno werwanie a wojowanie Aiaxowe wypisz. Aiax

Telamonius, ostateczny raz wojowania swego tych po-

granicznych miast albo krain, wjecha do Tracyej,

gdzie Cheronezum miasto obieg. Tam by król Polim-

nestor, który, gdy obaczy spraw czysta a moc Aiaxa,

nie ufajc sam mocy swej, rozumiejc, i zdole nie

móg, podda sie Aiaxowi , a iby pokój z nim wzi,

dar mu wielki da, to jest: mia ten Polimnestor syna

Priamusowego, Polidorusa, którego mu by poruczy

Priamus potajemnie a kryjomka chowa. Tego tedy

syna Priamusowego, Polimnestor, aby pokój od Aiaxa

odziera, da Aiaxowi i z inszymi te dary etc. A przeto

Aiax, dostawszy syna Priamusowego, z wielka radoci

jecha do walnego obozu, tam, kdy by Agamemnon,

pan wszytkiego wojska greckiego; gdzie przyjechawszy^

spraw a wojenno swa opowiedzia a ktemu Poli-

dorusa, syna Priamusowego, ukaza. Czemu Grekowie

barzo radzi byli. Achilles te i Ulises , którzy na pi-

cowanie jedzili , w ten czas zjechali sie do wojska,

przynioszszy z sob znamienitego plonu i inszych po-

trzeb ku wychowaniu ludu pospolitego. Ci tedy panowiCy

jako Achilles i Aiax, z tego, co czynili, w wielkim zawo-

aniu a w wdzicznoci jli by w obozie u kadego,

a iby im wdy jak znaczna cze wyrzdzono, wszyscy

na to stali. Agamemnon tedy zezwawszy inszych, pi'zy-

zwoli na to, aby je rózgami oliwnemi koronowano na

znak zwycistwa, z którym sie wrócili. Co gdy sie wy-

penio, Achilles, Aiax , Ulises wszytek up kazali

w porzód znosi, sami sobie go nie przywaszczajc,

ale eby go i inszym udzielili. Przeto Achilles to, czego

dosta, wnet pokaza. Mia ten Achilles jedne panie,

Asthinomen, on króla Facciona wyszszej namienionego,
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która mu by, poraziwszy go, wzi; t stion Aga-

memnonowi, jako królowi, za dar otiarowa, a sam

sobie ony dwie pannie, które te pojma by, Hippo-

dami i Dioniede zostawi. A inszy ap tedy miedzy

towarzystwo rozda.

Potym te za i Aiax, jako i Achilles uczyni,

mao nie wszytko miedzy pany greckie rozda a roz-

dzieli, a na ostatek Polidorusa, onego syna Priarau-

sowego, którego by u Polimnestora dosta, przed

Againemnona wystawi i wszytkim go poda, l^la czego

Agamemnon wt zwa wszytkich panów do siebie, z któ-

remi j radzi, coby mia na ostatek czyni, a zwaszcza

z Polidorusem
,

gdzieby go mia obróci. Wszyscy,

bdc w radzie, naleli to miedzy sob, aby z Polido-

rusem do Priamusa posali legaty w tym, eby Helen
przywróci i w.szytki insze rzeczy, które by Paris

z ni zaniós, a Polidorusa aby wzi.
Rozumieli to Grekowie, e to uczyni mia, gdyby

syna ujrza, abowiem, jako ociec, poruszy sie miociii

przeciw synowi swemu, zaczym tedy o Helen nie bdzie

dba. Na to poselstwo wybrali Ulisesa, Meneleausa

i Diomedesa , którzy wziwszy Polidorusa , do miasta

Trojej jechali. Trojanie, gdy sie dowiedzieli, i posowie

przyjechali, ci, co przedniejszy byli, wespoek sie zeszli.

Gdy do siebie posy pucili, Menelaus j rzecz czyni

do panów trojaskich , opowiedajac im wszytko , dla

czegoby przyszli
,

gdzie sie powtóre aowa na Ale-

xandra, e mu on wzi i gwat wielki uczyni. Co

gdy wyprawi, Ulises za j mówi: wiem dosy do-

statecznie
,

panowie trojascy, i wy znacie cnot

a spraw nas ludzi greckich, i nic nie masz w nas

upornego a niebacznego, tak, ebymy kiedy mieli co

bez przyczyny jakiej poczyna , z czego zawsze od
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naszych przodków wielkiej czci a sawy dostalimy,

a nie tego, aby nas kto dla gupoci a zuchwalstwa

mia winowa. Teraz , cochmy z ludem przycignli,

nie tylko wy sami znacie i musicie zna, emy to

musieli uczyni, bo krzywda szkarada od was naruszeni,

sromola by sie nie mci , czego nam i bogowie dozwolili

dla zapamitania waszego a uczynku tego, którego oni

nie radzi widz. Tenci uczynek Alexander popeni,

który nas w tak daleka drog z ludem zawiód: tego

uczynku gdyby nie byo, snadby te tu aden nie

posta. A przeto, gdy sie jeszcze mao co sstao, aby

sie wicej nie dziao, rozum to wasz, panowie Trojanie,

uwa^.y ma, a rzeczy przyszej , która bez szkody by
nie moe, prosz, chciejcie zabieeó. I obróciwszy sie

rzek: jeli krew wasze miujecie, wemicie Polidorusa,

a Helen nam oddajcie, my zatym wojny tej przesta-

niem a z wami przyjacielstwo wemiemy. Co wszytko

jednak w rce wasze poruczaray i na wol wasze

zdawamy.

Gdy Ulises. rzeczy swej dokonaa Pantus z Tro-

janów zawoa: Ulisesie, temu, co mówi, nic inszego

nie moe pomóc, jedno nasza wola, jelibymy chcieli.

Za nim Antenor: to, cocie mówili, wyrozumielimy

dobrze i mamy to na baczeniu wszytko, o czym to,

co bdzie dobrego, postanowiem. Panowie trojascy,

i na ten czas w radzie Priamusa nie byo, poselstwo

jemu to odnieli, o Polidorusie, synie jego, te mu powie-

dzieli. Priamus, gdy o synie usysza, e go dostali

Grekowie, omdlawszy, mao nie upad na ziemi od

wielkiej aoci. Ale ci, którzy tam byli, Priaumsa

upaniitywali i na ziemi upa nie dopucili. A gdy

przyszed ksobie, do rady i chcia- ale mu nie do-

pucili. Na ten czas radzili, aby Helen oddano, a Po-
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lidorusa wzito , mówic , i lepiej sie teraz z Greki

jedna, kiedy nas sami szukaj, ni kiedy sie w bitw

zabmie, tak ze za potym na jednanie nie przyzwol.

Alexander adn miara nie przyzwala, wicej stojc

o Helen ni o brata, jako ono mówi: dla czowieka

miego nie dbam o krewnego adnego; tego sie Ale-

xander dziera, przeto nietylko jednego brata wolaby

by strada, ale snad matki i ojca, gdyby kterau

przyszo, a przy Helenie zosta. Przeto na tych votum,

co radzili Helen wróci, a Polidorusa wzi, z Greki

sie porówna, nie przystawa. Antimachus te za Ale-

xandrem szed, nietylko i zbrania i odwodzi, aby nie

wracano Heleny, ale te na Menelausa i na insze posy

sowy przykremi a uszczypliwemi targa sie, powiedajc,

i my nie pucim was, panowie Grekowie, a nam
Polidorusa zostawicie. Antenor i Pantus radzili , aby

Helena bya wrócona, majc za ze Antimachusowi, i
tak z posy srodze rozmawia , którym zawsze wolno
prawem przyrodzonym u kadego jest , tak im aden
gwat nie by.

Wielkie na ten czas byo zamieszanie miedzy

Trojany i róne wotowania okoo odpowiedzi, na ostatek

zdali sie na Hektora. Ale gdy to przede przyszo,

adna miar na to przyzwoli nie chcia, aby Helen

mieli wyda, ale tak umyli, eby insz któr siostr

swa dali l^Ienelausowi miasto Heleny. Na co gdy sie

wszyscy zgodzili, Hektor do posów uczyni rzecz w ty

sowa: acz my Trojanie pirwej dosy niemae lekkoci,

szkody i cikiego alu od was, panowie Grekowie,

podjlimy prze zabicie naszego dziada, Laomedonta,

tudzie siostry ojca naszego, Prianiusa, uniesienie i in-

szych rzeczy poupienie i pogwacenie ,
za cocie nam

icie niemao winni, tak iby sie nam sprawnie godzio
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mci nad wami a tej krzywdy i lekkoci nie wziciem

Heleny, ale czym gówniejszym a sroszyni nad wami

dosciga, jednak wdy nie chcc sie z wami Aviele

mierzczy, pamitajc na nasze ludzko i powinno
dobroci, uczynim to wara, co sie zda by rzecz dobr
a suszn, to jest: miasto Heleny damy wam siostr

któr, abo Kasandr, abo Polixen, na czym przesta-

niecie a nam askawemi przyjacioy bdziecie.

Menelaus, gdy to usysza, srogo a ponuro patrzc^

odpowiedzia: i wier, icieby rai sie wybornie sstao,

zupiwszy mi, wasn ona mielibycie dopiero fry-

marczyó ^) ze mn, a ja wedug waszej wolej miabych

odmieni raaestwo. Przeciw temu wyrwa si Eneas:

wic ci ani tych dadz , ani Heleny mie bdziesz

;

moecie, panowie Grekowie. rogów nie barzo wznosi^

ani tak hardzi by , bdzie nas z was , tak ojca na-

szego Priamusa na to dostanie, aby sie wam obroni,

jako i wam waszej hardoci; i na tymci mao zejdzie

ojcu naszemu, e Polidorusa , syna, straci, nie barzo
w syny o.sirocieje, bo nas inych, za aska bo, nie-

mao ma, a takich, którzy sie wam oprze mog; mo-

ecie w swój lud nie dufa, jest te u nas drugi i mamy
go dosy mnego a rycerskiego. Wic

,
gdy na tym

przesta nie chcecie, co wam postpujem , idcie precz,

nie wziwszy nic, a to za odpraw miejcie, a nad to,

jeli z okrty swemi z granic naszych nie wycigniecie

po dobrej woli, poniewoli to uczyni musicie.

Gdy dokoczy rzeczy swej Eneas, Ulises rzek
agodnie a ukadnie: radzi to wiemy barzo dobrze. Tak
odeszli i wrócili sie do obozu swego.

^) W pierwodr. ; frimaiczy.
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Na ten czas, gdy sie to miedzy nimi toczyo,

Chrizes, kapan ApoUinów a ociec tej królowej Asti-

noray, która Agamemnon mia od Achillesa , do obozu

greckiego z wielkimi dary przyjecha, którego Grekowie,

jako sug ApoUinowego, wdzicznie przyjli. Ten,

przyjechawszy, j mówi z Greki o dziewk swoje,

aby mu jej nie dziereli, ale eby mu j wydali. Gre-

kowie, chcc mu sie zachowa, przyzwolili na to, aby

mu j dali, i szli do Agamemnona
,
proszc go, aby

Astinom Chrizesowi wyda, mienic, e rzecz godna

jest to dla takowego czowieka uczyni. Agamemnon
krótko im powiedzia, i ja, czegom raz dosta, drugi

raz nie puszcz ; nie uczyni tego adn miar. Chrizes

j Agamemnona prosi, jeszcze nad to dary jemu dawa,

zoto i niektóre tabliczki Apolinowe i insze ochdóstwa,

które wzi tam z tego kocioa, aby mu córk wróci.

Ale Agamemnon nie chcia ani darów bra, ani mu
córki odda. Z czego poruszeni panowie greccy jli

mie za ze Agamemnonowi. A Agamemnon j srogo

przeciwko wszytkini mówi. I obróciwszy sie do Chrizesa,

samego kapana, j go fuka a grozi mu, i jeliby

z wojska nie wycign, tedy ja ciebie, starcze, ka
wyprowadzi. Tak zajawszy go , kaza mu z oczu.

Chrizes tedy, zesromocony od Agamemnona . nie odzie-

rawszy nic, odjecha do donm. Grekowie potym Aga-

memnona barzo z tego strofowali, mówic mu, i ty

dla mioci jednej niewiasty która zjt , wzgardzie

sug boym , a wolae mie bia gow , ni sie za-

chowa w tym Chrizesowi kapanowi ; dla czego ujrzysz,

e tego Apollo nie przebaczy, ale ci kara bdzie.

Jako jednak po maym czasie wyjawio sie to: gdy

Chrizes ujecha, morowe powietrze wielkie w wojsce

powstao i gdy Kalchasa zapytano , z czegoby uroso.
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odpowiedzia, i Apollo dla Chrizesa to uczyni, i go

Agaraemnon zesronioci a córki mu jego odmówi: dla

czego tedy Apollo rozgniewa sie i chce wszytko wojsko

kara. A gdy go zasi pytali, czymby móg ApoUina

przeprosi, odpowiedzia: kiedyby Agamemnon Astinom

Chrizesowi wróci. Co gdy wyrozumieli , wnet do Aga-

memnona szli a oto z nim mówili surowo. Ale Aga-

memnon srogo sie im postawi, aeby j wróci mia,

sowa na to rzec nie da, z czego sie wielkie zamie-

szanie sstao. Achilles na zo Agamemnonowi kaza

trupy ony pomare na drog miota. Czym sie Gre-

kowie, widzc to, barzo poruszyli i przeciw Agamem-

nonowi powstali. Co widzc, Agamemnon, kaza sie

swoim gotowa, jako na bitw. A std na Agamemnona

Achilles barzo mia warch, a by byo troch duej,

powadziliby sie byli. Na ten czas, gdy u Greków

czste pogrzeby byy, Trojanie, widzc czsty ogie,

<iziwowali sie i mnimajc, aby sie wojsko greckie za-

górywao, zebrawszy sie z ludem , cignli na Greki

do ich obozu. Wyjecha Sarpedon i Hektor. Grekowie

wdy jako w ty niebezpiecznoci , czujni byli. I gdy

obaczyli wielki lud nieprzyjacielski, natychmiast sie te
zszykowali: Achilles i Antiochus, Aiax Telamonius

z Diomedesem okoo obozu zastawili sie, a Aiax, Oileus

i Idomeneus w porzodku stanli i tak sie usadziwszy,

gdy sie Trojanie werwa chcieli , oni na nie uderzyli.

Trojanie, jako Hektor i Sarpedon, tedy Grekom do-

pirali , a zwaszcza Achillesowi i Antilochusowi , bo

przedsi Diomedes i Menelaus dobrze sie zastawili, ale

na ostatek, gdy sobie dokoatali, Trojanie sami dobro-

wolnie przestali, podobno dla powietrza, które czuli.

Czemu Grekowie byli barzo radzi.
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Gdy ju nieprzyjació nie byo: za jli na Aga-

memnona wszyscy jecha . i córki nie chcia wróci
Chrizesowi. Na ostatel^ zmówili sie wszysc}', aby go

z pastwa zrzucili a Aiehillesowi je podali.

Jedno Agamemnon, gdy to obaczy, bojc sie,

aby tej dostojnoci nie pozby, j za cudnie uchodzid

Greki, mówic, i zaprawd sie ja staram o dobre po-

stanowienie kadego i to. coby sie tyczao tej Astinomy,

tedy j wydam, jedno prosz, aby mi Achilles miasto

tej da Hipodemi, któr ma u siebie.

Grekowie tedy. usyszawszy to od Agamemnona,

mówili z Achillesem , jeliby to uczyni chcia. Ale

Achilles chcc wszytkiemu wojsku posuy, tedy na

to przysta. Agamemnon te Astinom da, a Hippo-

demi od Achillesa kaza sugom swym wzi. Tej

Astinomy gdy dostali Grekowie , wnet j z wielkimi

ofiarami do Chrizesa odesah, a w tym tedy ono po-

wietrze ucicho.

Zatym tedy Grekowie ono poselstM'o, które byli

Ulises i Menelaus przynieli, jli rozbiera, a gdy oba-

czyli upór a zo Priamusow , zezwolili sie wszyscy

aby Polidorusa , syna Priamusowego, wywiedli przed

miasto, pod same mury, a onego przed wszytkiemi,

gdzieby na to patrzali, ukamionowali.

A przeto , nic w tym nie omieszkawajc ; szli

z nim i, przywiodszy go przed miasto, okrutnie go bili,

tak e go mao nie w ksy roztukli. Trojanie na to

patrzyli i na ono okruciestwo barzo narzekali. A Gre-

kowie potym posali do nich^ aby przysali po ciao

jego. Co uczynili przedsi Trojanie, a zwaszcza He-

kuba, matka; ta barzo rada posaa. Wybrali Jobusa

z niemaem sug Priamusowych^ który ciao przyniós

»
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okrutnie a szkaradzie podarte, ubite, które da He-

kubie, matce a eni Priamusowej. Gdy sie tedy Tro-

janie okoo pogrzebu tego dziecicia zabawili, Grekowie,

nie chcc duej czeka, lud uszykowali, tak jako

obyczaj jest ku bitwie, który wywiedli na równi.

Achilles osobno swoje wojsko mia , któremu rozka-

zowa, a czemuby sie od walnego odstrzeli wojska

i odczy, przyczyna adna insza nie bya, jedno i
sie by z Agamemnonem dla panny Hippodemiej, która

mu by Agamemnon wzi, rozgniewa, o czym pirwej

juemy pooyli. T pann i mu ja by Agamemnon
wydar , Achilles bai'zo sie na naruszy , tak i sie

tego mci chcia nie tylko nad samym Agamemnonem,
ale te i nad inszemi Greki. Co przedsi potym byo
ujto i gniew Achillesów umierzono.

Gdy tedy Grekowie z ludem gotowi byli
,

jli

najeda Trojany, a przeto Trojanie, majc te wszytko

pogotowiu, chcc sie zastawi Grekom , a wicej im

sobie nie dopuszcza szkód czyni, z miasta z ogrom-

nym ludem wycignli.

Stano wojsko z obudwu stron. Agamemnon,
nawyszszy hetman

, j napomina lud wszytek , aby

pamitali na wezwanie swe na cze a na saw sw,
przypominajc zelywoó a krzywd , któr od Trojanów

podjli, proszc te, aby, sie miele potkali, a inszego

nie mieli w sercu, jedno nieprzyjaciela porazi, tuszc

im w tym dobrze a wywodzc im wol bosk: i on

karze winne, a nigdy nie cirpi szkaradych rzeczy,

yv czym gdy winni byli Trojanie, winszowa im do-

brego powodzenia i wygrania.

Z osobna za kadego pana greckiego prosi

a napomina, aby kady dobrym wjadzem a powodem
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i pobudka suebnym swym by, mnie sie pokaza,

tak aby drudzy mniejszych stanów mieli z czego przy-

kad bra, a ku bitwie pochop bra. Gdy to sprawowa

Agamemnon, Hektor, hetman trojaski, nic te w tyra

nie omieszkawa , ale jako nalepiej móg, tak lud swój

gotowi namowami , napominaniem i obietnicami roz-

maitemi. Co gdy sie dokoczyo. Agamemnon z krzy-

kiem wielkim, dawszy swym znak, na Trojany sie

rzuci. Trojanie zaraz mnie sie im zastawili i barzo

sie niewymownie bili. W ten czas Hektor z Patro-

klusem sie stoczy, z którym sie tak mnie potyka,

a Patroklus na miejscu zosta, z którego Hektor wszYtko

zebra i odar, a samego na ostatek z wojska wywók.
Potym na Hektora przyszed Merion, którego take
porazi i zabi. Tego gdy te odziera chcia, Mnestheus

obaczy i przyskoczywszy, na Hektora uderzy i w ud

go rani. Ale Hektor, z tym razem nic nie czujc,

barzo ich wiele sam porazi i pobi, a snad juby
byli musieli ucieka Grekowie , by by nie przypad

Aiax Telamonius, który na Hektora uderzy; aleby go

by podobno Hektor skara, jedno i pozna by krew-

nego swego , bo by syn Hesyony, siostry ojca jego,

Priamusa, dla czego przesta i wojska swego powci-
gn. Bitwa ta bya jednego dnia, na której czystych

ludzi niemao poupadao.

Nazajutrz Grekowie posali o przymierze abo stanie,

aby ty, którzy byli pobici i poraeni, pochowali,

a drugie poranione
,
poobraone opatrzyli , insze rzeczy

te swe dobrze rozwiedli. O to przymierze gdy posowie

do Priamusa przyszli, Priamus do dwu lat przymierza

Grekom postpi, tak jako prosili. W to tedy przy-

mierze Grekowie , a zwaszcza Achilles, okoo Patro-

klusowego zabawia sie pogrzebu, naaowawszy a na-
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litowawszy sie mierci jego. Na ostatek umyli mu
pogrzeb sprawi i posa wnet po drwa do lasu Idi,

co gdy sie sstao , wszyscy sie na to zezwolili , aby

ciao jawnie w obozie palono. A przeto miejsce wnet^

kdy palenie miao by, Ulises i Diomedes z inszemi

wymierzyli na du i na szyrza pi drzewców. Spra-

wiwszy to, stos drew naoyli, na wirzch ciao, szat

znamienit przyoblókszy, woyli i zapalili.

Ciao gdy zgorzao, koci zebrali i woywszy
w zot skrzynk , w ziemi pochowali. Przy tym po-

grzebie Achiles gry rozmaite sprawowa, gonitwy, skoki,

strzelania, miotania kamieniem i insze misterne doka-

zowania. Pogrzeb ten odprawiwszy, do inszych sie te
cia rzucili, palili , a ranne opatrowali , za co naleao
ku inszym potrzebam, tego pilnie dogldali.

Czasu tego przymierza sstao sie wielkie zamie-

szanie w obozie miedzy greckimi pany, a zwaszcza

miedzy Palamedesem a Agamemnonem. Palamedes, jako

to wic drudzy ludzie maja w sobie, j o Agamem-
nouie wszdy le mówi: jakoby on niegodzien by
tej zwirzchnoci, która mu nad wojskiem i nad wszyt-

kiemi pany podano, i nic takowego a mnego nie

pokaza, eby tej zwirzchnoci godzien mia by. Czyni

to dla tego Palamedes , domagajc sie sam tego stolca,

okazujc to wie'a rzeczy godnych po sobie, eby go

godniejszym by mia ni Agamemnon. I wylicza na

ten czas posugi swe znaczne, prace okoo wojska,

sprawy okoo wszytkiego, opatrznoci i rozmaite sta-

rania, w których on zawdy nie dosypia ani dosiada,

ani te dolega, dla dostatku ludu wszytkiego. Z której

powieci Palamedesowej strwoenia wielkie zatrzsy sie

byy w wojsce greckim , tak i wiele szkodliwych
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rónic , dzie podle dnia im dalej , tym wicej ro-

dzio sie.

Ci, którzy przy Agamemnonie stali, aby Pala-

medes zwirzchno by mia osie, nie dopuszczali tego,

Palamedesowi za powinowaci starali sie o to, aby Aga-

memnon by zrzucon, a Palamedes zwirzchno t
odziera. Ale przyszo przedsi na to, e Agamemnon

zosta sie przy zwirzchnoci sobie raz zleconej, a Pala-

medes nic nie wygra. To zatargnienie a zacie tych

zacnych panów gdy Grekowie sami miedzy sob zatarli

a uspokoili, a insze rzeczy, które baczyli by potrzebne,

opatrzali.

Po dwu lat tedy gdy przymierze wyszo
,
jli sie

za przeciw Trojanom gotowa. Agamemnon, walny

hetman i pan nad wszytkiemi pany, wojska j szy-

kowa, ufy rychtowaó a rzdzi, napomionwszy wszyt-

kich w obec, jako obyczaj jest, aby pamitali na przysze

stoczenie, które powinni uczyni miele a mnie. Wy-

prawi Achilesa, Diomedesa i Manelausa z ich poczty,

sam te z ludem swoim wycign. Trojanie, ju przed

tym miawszy znak, lud swój wywiedli z miasta, wy-

cign Hektor, Troilus i Eneas: potkali sie z Greki,

bili okrutnie a niewymownie tak Grekowie Trojany,

jako Trojanie Greki.

Owa przez kilka tysicy z obudwu stron upado.

Hektor z Greków porazi zacnych ludzi jako: Bortesa,

Archilocha, Protenora. Trwaa ta bitwa przez cay dzie,

a gdy noc przysza, wojska oboje ucichy; zaczyni

Grekowie do obozu, a Trojanie do miasta szli.

Nazajutrz zasi Agamemnon wszytkich panów do

siebie wezwa, rad uczyni o bitwie: napomina, prosi,

aby sobie miele a mnie poczynali, nawicej
,
aby

Historya Trojaska. 5
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Hektora przygldali , tak eby go jako mogli porazi

a pobi, mienic, eó ten jedno miedzy Trojany na-

raniejszy jest, a ju z naszych nie jednego ma po-

razi. Przeto stara by sie trzeba, aby go móg kto co

rychlej dojecha^ a jemu to odda. Grdy sie to dziao,

Trojanie pogotowiu wojska swe wywiedli; Hektor,

Eneas i Alexander albo Paris wyjechali na plac z lu-

dem, Grekowie te wszyscy wycignli i uderzyli w si.

A w ten czas Menelaus obaczy Alexandra, do którego

z popdliwocia wielk uda! sie
, j go zagliwie na-

jeda, chcc sie prawie na nim krzywdy swej pomci,

która mu uczyni; przeto jako na nieprzyjaciela, dla

którego sie wszytko ze zaczo, jecha. Alexander,

gdy to obaczy, nie mogc Menelausowi zdole, ani

razów jego wytrwa, poda nieco tyu, a z miejsca sie

ruszy. Menelaus i Aiax pucili sie po nim , co gdy

Hektor i Eneas obaczyli, A!exandra zahamowali , upo-

minajc go, aby sromoty swym nie czyni i przymusili

go , aby sie do Menelausa obróci. Alexander tedy,

w ten czas gdy go Menelaus goni, obróciwszy sie

kniemu, w nog go postrzeli. Ale Menelaus z razem

dar sie przedsi do niego i j mu barzo przynagla,

tak i prawie poczo le by z Alexandrem. Co gdy

widzieli i baczyli Trojanie, chcc go ratowa i pode-

prze, wszyscy sie na Grreki rzucili, a zwaszcza na ty,

którzy byli obstpili Alexandra. Pandarus, z daleka

stojc, niemao Greków postrzela i snadby ich by
jeszcze wicej pooy, gdyby by Menelaus, opuciwszy

Alexandra, nie przyskoczy. Abowiem, widzc Panda-

riisa z ukiem wiele zego brojc, puci precz Ale-

xandra, a rzuci sie do niego, z którym sie stoczywszy,

zabi go. Gdy sie to sstao, Trojanie na Greki wszyscy

uderzyli, a z nimi mao nie do samej nocy sie poty-
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kali, gdzie nie mao ludu zgino i upado. A gdy

zasza noc_, lud sie uspokoi, Grekowie do obozu a Tro-

janie do miasta poszli.

Nazajutrz zasi Grekowie, jako Aciiles i Dio-

medes, wojska wywiedli.

Trojanie, gdy dokonali pogrzebu Pandarusowego,

wycignli te
,
jako Hektor i Eneas , lud swój na-

stroili przeciw Grekom; bitwa miedzy nimi niemaa

sie dziaa i dobrze sie potykali. Trojanie i nie ze na

ten czas zwycistwo odziereli, abowiem Hektor nie-

mao ich pogadzi, jako: Orkomeneusa, Oromenesa,

Palamomesa , Epistrofa , Schedinusa , Delpenora , Do-

riusa, Polixenusa. Eneas zasi Amphimachusa i Neriusa,

cho ci tei i z Trojanów niektórzy byli upadli, jako

ci , które Achilles porazi
,

jako : Ephemus , Hippoles,

Asterius; Dioinedes te by niektóre pobi: Xantipusa

i Mnesteusa; ale przedsi Trojanie mieli swe na wirzchu,

czym tedy Grekowie przestraszeni , i widzieli swych

niemao pobitych. I Agaraemnon, gdy to obaczy, wojAo
swe zahamowa. Wszako i Trojanie, baczc to, barzo

radzi bitwy przestali.

Nazajutrz Agamemnon Greków do siebie wez-

wawszy, napomina ich , aby mieli ku potykaniu byli,

nic sie nie bali, ani sobie le tuszyli, dodawajac im

dobrej myli, powiedajc, i bdziem mie inszy lud

wiey z Misyej. Co gdy sprawi, trzeciego dnia lud

wygotowa i na plac wywiód. Trojanie te z hetmanem

swym wyszli dobrze uszykowani, stoczyli sie z sob
i bili sie niewymownie, tak i i u Greków i u Trojanów

upado po kilka tysicy. Bya ta bitwa ustawicznie

dzie podle dnia omdziesit dni, a nigdy jej nie prze-

rywano. ' A na tej bitwie tedy Grekom serce barzo

upadao, bo ich niemao na kady dzie pobito. Jako
.0*
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Agamemnon. gdy to obaczy, chcc fortun przemieni,

nie mogc te ju zdy grze a chowa zabitych,

posa posy do Priamusa, przymierza dajc do trzech

lat. Posowie byli Ulises i Diomedes. Ci gdy do miasta

Trojcj przyjechali. Trojanie je obaczyli i. coby zacz

byli chcc sie dowiedzie a pocoby przyjechali, wysali

do nich Dolona. Który przyjechawszy, pyta ich, poczby

jechali tak zbrojnie. Którzy sie powiedzieli by po-

sami do Priamusa, a tak z nimi do miasta wjecha

Dolon, gdy je obaczy posy by.

Priamus, gdy sie o nich dowiedzia, rozkaza ich

przyzwa do siebie, gdzie UHses i Diomedes przyszedszy,

sprawowa poselstwo, zadajc, aby Priamus postpi

przymierza do trzech lat. Priamus
,
gdy to usysza,

rad wnet uczyni, kaza o tym swym panom wotowa.

Wotowali i sia ich bya na tym, aby tego przymierza

Priamus postpi, ale Hektor j Priamusowi odradza

i namawia go, aby tak dugo tego przymierza im nie

postpowa. Dla czego za Priamus kaza, aby kady
zdanie swe powiedzia. I gdy to miedzy sob rozbieraU,

naleli i uradzili, aby im postpili przymierza do trzech

lat , tak jako dali. Priamus tedy postanowiwszy to, da
t odpraw posom onym, postpujc im do trzech lat

przymierza. A tak posowie , odzierawszy to , wrócili

sie do obozu i przymierza dozwolenie od Priamusa

przynieli, któremu wszyscy w obec barzo radzi byli.

W tym tedy przymierzu Grekowie sie na wszytko

zdobywali
,

gotowali to , coby byo potrzebnego ku

ywnoci i ku inszej wyprawie. Trojanie te miasto

oprawiali, mury budowali, ranne opatrzali, leczyli, a po-

bite z wielk czci chowali. Grekowie , aby ywnoci
dostatek mieli, orali, a prac yta nabywali.
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Gdy przymierze wzio koniec , za ku walce

obiedwie sie stronie podniosy i powstay, Hektor i Troi-

lus z miasta lud zbrojny wywiedli.

Grekowie te, czujc i) sie w tym, jako Agamem-

non, Menelaus, Dioraedes, ufy swe nagotowali, sprawili

i wywiedli, jakoby w nowa zaczynajc, uderzyli na

si. Hektor w pirwszym zeciu Phidipusa i Xantipiisa

hetmany porazi i zbi. Achilles zasi, grecki pan, Li-

koniusa i Euforbiusa pobi i inszego ludu pospolitego

kila tysicy z obu stron upado.

Staa ta bitwa ustawicznie trzydzieci dni, Priamus,

gdy obaczy, i z jego ludu niemao ich pogino, posa
do Greków, do Agamemnona o przymierze na sze
miesicy. Agaraemnon, gdy to poselstwo wzi, z wielka

chuci i barzo rad przymierza dozwoli, którego gdy

Priamus dosta, o wszytkim, czego mu byo potrzeba,

radzi. Przymierze gdy wyszo za, zwiódszy wojska,

potykali sie na kady dzie a do dwunastego dnia.

Na tej bitwie dosy czystych mów i ludu pospolitego

upado a zgino ; sia te byo poranionych , którzy

dla gównego uranienia mierci ujd nie mogli. Ta

bitwa, gdy sie stoczya, Agamemnon do Priamusa o przy-

mierze posa, dla tego, aby ty, którzy byli z jego

wojska upadli, móg pochowa.

Okoo czego Priamus, i mu te samemu byo

trzeba tego przymierza, barzo go rad do trzydzieci

dni postpi.

Czas ten przymierza gdy wyszed, gdy Trojanie

mieli lud wypuszcza, na ten czas Andromacha , ona
Hektorowa, obaczya przez sen, i nie dobrze byo

Hektorowi ku bitwie wychodzi dnia tego; a przeto

^) W pierwodr. : cujc.
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ktorowi nie dopuszcza ku bitwie wychodzi, powiadajc,

ieni widziaa przez sen, a ono Hektora poraono i za-

bito. Co Priamus usyszawszy, barzo to rad uczyni,

zakaza Hektorowi i miasto niego insze wysa, jako

Alexandra, Helenusa, Troilusa i Eneasa. Hektor, gdy

sie o tej rzeczy dowiedzia, gniewa sie barzo, za fraszki

to sobie way, co ona jego powiedaa, co we nie

widziaa , i uprzejmie kaza sobie zbroj przynie

i bro. Co gdy obaczya Andromacha, i on uprzejmie

a upornie namówi sie da nie chcia, eby tej bitwy

w ten dzie zaniecha, z krzykiem a z paczem wielkim

z inemi biaemi gowami bieaa do Priamusa, do

którego przyszedszy, pada przed nim, ja prosi, aby

weiagna Hektora a na t bitw jemu i zakaza,

przyczyn dajc sen swój , który miaa , z l^tórego to

wieszczbia, e Hektorowi dnia tego wielkie byo nie-

bezpieczestwo ku bitwie wychodzi. Priamus
,

gdy

to wyrozumia, kaza i powtóre do Hektora, zaka-

zujc mu bitwy. W czym ojca usucha a doma zosta.

Wyszli tedy, jakom powiedzia, Alexander albo

ten Paris, Troilus, Eneas a Helenus. Przeciwko którym

za wystpili z ludem Agamemnon, Achilles, Diomedes

a Aiax Lokrus.

Ci gdy obaczyli, e Hektora w wojsce ^) nie byo,

jli miele Trojany najeda , a ku nim szturmowa,

w Czym ich sia pobiU i porazili, tak i Trojr»nom byo
barzo duszno i barzo sob na ten czas trwoyli. He-

ktor, gdy sie tego dowiedzia, e jego Trojanie ust-

powali a sabieli, przysza bya wie do niego, e
Grekowie nad nimi gór mieli ; chccy ich ratowa

*) W pierwodr. : w wojscze.
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a dobi'ej myli im przyda, bytnoci swa nagotowawszy

sie, przybiea skokiem i zarazem sie potka z Iduirie-

neusem , którego wnet porazi i zbi. Za przyszed na

Hiphilusa, tego rani, a potym Leontheusa zabi, któ-

rym te razem Steneteusa w ud postrzeli i inszych

niemao pobi. Achilles, gdy to mstwo po Hektorze

obaczy i swych te niemaa porak, nie mio mu to

byo, i tak Hektor rk sw sia Greków pogadzi.

Dla tego poruszony pilnowa tego , aby móg na He-

ktora trafi a onego porazi, rozumiejc to, i jeliby

go pobi samego, jakoby wszytki Trojany porazi. Ni
Achilles ku Hektorowi przeszed, Hektor Polibelemusa,

czystego rycerskiego ma, zabi. Z tego gdy up chcia

bra. Achilles przyskoczy i na Hektora uderzy. He-

ktor, jako m, mnie sie Achillesowi zastawi, stoczy

sie z nim i w ten czas bitwa wielka bya: krzyk, wo-

anie zewszd wielkie. Gdy tak z sob chodzili, Hektor

Achilesa w nog postr/.eli, ale Achiles, nie baczc nic

rany ani bólu czujc, ira dalej , tym barziej Hektora

dojeda i tak go dugo przypira, a go porobi i za-

bi. A tak, gdy ten Hektor,m a rycerz icie wielki,

upad, inszy Trojanie polkli sie i jli ucieka wszyscy,

a Achilles, dokonawszy Hektora, uda sie za nimi, j
ich goni a do samych bran miejskich; i nie byo
w ten czas miedzy Trojany adnego, któryby sie za-

stawi mia Achilesowi
,

jeden w^dy ju u samego

miasta , imieniem Memnon , stan i na Achilesa sie

oborzy, z którym sie dosy dobrze potyka, ale aden
adnego nie pobi, tylko sie nieco byli zranili: tak

odeszli. A i ju wieczór zachodzi, wojska sie te
uspokoiy. Trojanie przez ca?^ noc Hektora barzo pa-

kali, aowali; jako icie mieli kogo aowa. Andro-

macha ja, narzekajc, mówi wszytkim : a wszakem
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ja to wiedziaa, i zgin mia, dla czegom go przestrze-

gaa , aby w ten dzie na bitw nie wj^ciodzi i Pria-

musam prosia, aby mu w ten czas bitwy patrzy nie

dopuszcza, wiedziaamci ja to; i wszyscy niewymownie

narzekali , i go kiedy tam na bitw wypucili.

Nazajutrz za Memnon wojska ustroi i uszyko-

wawszy, wywiód przeciw Grekom. Agamemnon , nieli

te by lud postanowi,j sie inszych dokada, radzc,

aby posali o przymierze do Priamusa. I przyzwolili

inszy na to: posali o przymierze, jechali posowie do

Priamusa i mówili z nim o przymierze. Co gdy usysza

Priamus , barzo rad do dwu miesicu stanie uczyni.

Gdy tedy to stanie byo, Grekowie okoo zabitych za-

bawiali sie. Priamus te Hektorowi , synowi swemu,

j pogrzeb czyni. A przeto z wielk uczciwoci

a pomp pogrzeb ten sprawowano. Ludzie wszyscy

w wielkim alu byli, lamentujc, paczc, nie inaczej

jako wasnego ojca a dobrodzieja osobliwego, który sie

dosy dobrze zastawia za pospolite dobro, a przy-

strzega ojczyzny. Przy tym pogrzebie byy rozmaite

igry, komedye i gonitwy. Co gdy sie skoczyo, Pria-

mus, wedug obyczaju swego, Hektora da przed mia-

stem pogrze i pochowa.

Na ten czas, gdy stanie trwao, Palamedes w obozie

greckim za wznowi nieprzyja przeciw Agamemno-

nowi, domagajc sie i dopirajc tej zwirzchnoci , któr

on dziera, a to prze naprawy i namowy inszych, któ-

rych on w tym uywa. Agamemnon , nie mogc ju
wicej tej niesnaski cirpie , ani nieprzyjani znosi,

za i te t spraw zamieszania miedzy suebnemi
wielkie rosy, chcc zabiee wsziytkiemu zemu, wezwa
do rady panów greckich , kdy dobrowolnie pastwo

zdawa, a jeliby je komu inszemu ofiarowa chcieli.
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na tvm przestawa. W tym tedy Palamedes ja suby
sAve opowieda, a iby zwirzchnoci dojd móg, o to

sie stara u kadego. Panowie tedy greccy dobrze sie

na to wszytko rozbaczywszy, Palamedesa panem wybrali.

Ale Achilles barzo tego nie rad widzia, i tak

pastwo byo odmienione , zarza tego Palamedesowi,

dla czego te na dobrej wolej nie by. Palamedes,

acz w tym niektóre sobie przeciwne by poznawa,

przedsi pastwo przyj i tak je, jako nalepiej móg,

sprawowa, panom greckim za nie dzikujc.

Gdy przymierze wyszo . j sie okoo wojska

krci, szykujc, gotujc to, co ku bitwie naleao-

A i nowyra hetmanem by. rzecz czyni, napominajc,

aby kady mnie a miele sobie poczyna na potkaniu

z nieprzyjacielem swym, co odprawiwszy, lud wywiód.

Trojanie te przeciw nim wycignli.

By na ten czas na Hektorowym miejscu Dei-

phebus, który sie ogromnie stoczy, a potka z Greki.

Sarpedon Licius z swym wojskiem osobliwie uderzy

na Greki , naprzeciw któremu wystpi Tlepolemus

z Rodu, którego Sarpedon uraniwszy. zabi. Potyni go

z asie Persa, syn Admiesthy, naszed i dugo z Sarpe-

donem chodzi, ale go wdy Sarpedon zmóg, tak i
upad , a w tym odszed Sarpedon z wojska uraniony.

Ta bitwa trwaa przez kila dni, na której czy-

stych mów niemao z obu stron upado, ale daleko

wicej z strony Priamusowej. O czym Priaraus
,
gdy

spraw wzi, o przymierze do Greków posa. Przy-

mierze Grekowie dali, które Trojanie otrzymawszy,

pobite chowali, a ranne opatrzali. Byo to takie pray-

mierze, e wolno byo tak Trojanom do Greków, jako

i Grekom chodzi do Trojanów i z nimi obcowa.
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Na ten czas Palamedes, starajc sie o ywno do

wojska, do Myssy po zboe posa i inszych rzeczy

te doglda, oprawowa, jako okoo wojska way czyni

i znamienite budowania, czemu sie Trojanie barzo dzi-

wowali i rozumieli by co dziwnego. Grdy to przy-

mierze byo, roli, jako ju by Hektor zabit, wyszed^

dla czego Priamus, Hekuba i Polixena i inszy Trojanie

. do jego grobu wezbrali sie. Co gdy sie miedzy Greki

roznioso, e Priamus i Hekuba, ona jego, i Polixena

panna mieli grób Hektorów nawiedzi: Achilles, pan

znamienity grecki, aczkolwiek w rycerstwie zawoany,

te tam jecha, a to ni dla czego, jedno eby te by
móg co widzie. Gdzie gdy przyjecha, ujrza Polixen,

pann pikna, urodziwa, której sie wnet z jednego

wejrzenia rozmiowa, tak i dobrze nie szala.

Priamus z Hekuba i z ta panna, odprawiwszy

swa rzecz, do Troje] sie wrócili. A Achilles, którego

bya panna wzrokiem zarazia, troszczc sie te, od-

jecha. Ten Achilles, mylc o tej pannie, barzo sie

gniewa, i Palamedes pastwa dosta, a nawicej , i
w ten czas panowa, w któr^nn on co inszego po swej

woli chcia by uczyni, czego mu byo trudno doka-

za, gdy Palamedes, przeciwnik jego, wszytkim wada
i szafowa. Nie wiedzc ju co rzec

,
jako ono mówi,

Wenus dopira, sug jednego nawierniejszego na ostatek

do Hekuby posa, proszc jej o pann Polixen, aby

mu j daa za maonk: co jeliby uczynia, obiecowa

sie na Trojany nie walczy, ale z swym ludem do

Grecyej odjecha, co jelibym ja sam uczyni i inszyby

za mn odcigli. Suga, przyjechawszy, gdy to ordowa,
Hekuba odpowiedziaa: barzo dobrze, jeli sie to bdzie

Priamusowi, panu a maonkowi memu
,

podobao.

A w tym tedy, nie odprawiwszy sugi onego, precz

I
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odesza , napomionwszy. eby sie za wróci po odpo-

wied. Hekuba tedy ja t rzecz przekada Priam li-

sowi : wszytko to, co suga od Achillesa mówi, przed

nim rozpowiedziaa. Za czym Priamus rzek: nie leby
to byo , ale tym obyczajem

,
jeliby Achilles wieczny

pokój uczyni miedzy mn a miedzy pany greckimi.

Achilles w krótkim czasie tedy za powtóre po odpo-

wied sug posa. Priamus tak sudze powiedzia:

wdziczna mi jest ta wola Achillesowa, e córk moje

radby sobie za maonk mia, czegobym ja nigdy nie

zbrania, bym wsz^^tki Greki przyjacielrai mia. A przeto,

jeli to Achilles uczyni, e pokój miedzy mn a miedzy

Greki zjedna a uczyni, tedy ja zarazem córk swoje

z wyprawa jemu oddam i za maonk ofiaruj. Ale

ibym ja tak z goa mia da, tego nie uczyni. Nie

przeto, eby jej Achilles godzien nie mia by, jedno

dla tego, i nieprzezpieczna jest rzecz ojcowi w rce

nieprzyjacielskie krew swa puszcza. Jeli tedy Achilles

chce córk m odziere, o tym pokoju a zgodzie niech

pomyli , czego jeli dokae , córk moje mie bdzie.

Tak z tym sug odprawi. Suga ten
,
przyszedszy do

Achillesa, wszytko to, co Priamus mówi, panu swemu

odniós. Co Achilles usyszawszy i wyrozumiawszy,

jeszcze sie wicej mioci rozpali i myli, jakoby

w to móg trai, eby na pokój a zgod Greki z Tro-

jany móg przywie; j przed wszytkimi mówi,

uskarajc sie, i dla jednej biaej gowy w takiesmy

niebezpieczestwa i szkody przysdi , czego snad po-

wetowa nam trudno. Tak wiele dla jednej niewiasty

zacnych a czystych mów zgino; potrawilimy sie,

prace, pieczoowania barzo nas susz a frasuj ; icie,

nie stoi ta Helena nigdy za to, ani sie ju godzi, ebymy
sie tak o nie wicej ndzili a trawili, tukli a wóczyli,.



dosyci ju tej wojny o tak jednego czowieka, gdy
sie sstalo obfite rozlanie krwie. Zaprawd , lepiej sie

z Priamusem ugodzi, a z ludem sie do Grecyej zwróci.

Lepiejci za czasu tego z Priamusem sie jedna, nieli-

bymy o zdrowie nasze mieli przy. I wiele inszych

rzeczy Achilles po wojsce, uskarajc sie na to, roz-

siewa. A to nie dla czego inszego
,
jedno aby tego

dokaza, co po nim Priamus zada, o czym aden nie

wiedzia, ani sie domnimawa, eby to Achilles dla

panny kwoli Priamusowi mia czyni. Palamedes na

ten czas panem by a na t skarg Achillesowe nic nie

dba. Przeto gdy rok wyszed przymierza, wyszed za
lud przeciwko Trojanom szykowa; Priamus, i adnej

odpowiedzi o tej kondicyej
, któr by Achillesowi prze-

oy, nie mia, kaza te lud gotowa, a przeto Dei-

phebusa, jako hetmana, z nim wysa.
Achilles na ten czas, i mu sie nie wedle myli

jego dziao , barzo sie gniewa na Palamedesa , adna
miara nie chcia z ludem przeciw Trojanom wycign,
ani sam Icu bitwie wynid. Co gdy obaczy Palamedes,

san) sie z Deiphebiisem potka, którego wnet zbi. Na
ten czas miedzy Gi'eki a Trojany okrutnie sie bito

:

zgino z obu stron ludu wnet barzo wiele. Palamedes,

miedzy ufy harcujac , Greki j napomina , aby sobie

dobrego serca dodawali , a miele na nieprzyjaciela bili.

Sarpedon wnet przeciw Palamedesowi wytoczy sie,

7. którym sie mnie potka, ale Palamedes za szczciem

swym porazi go i zabi.

Czego dokonawszy, ja sie chepi, co obaczywszy

Paris, postrzeli go w szyj, a zatym wszyscy inszy

Trojanie jli strzela, tak i Palamedesa zabili. Grekowie,

obaczywszy, e im pana zabito, jli sabieó, wnet im

serce upado, w czem zaraz tylu podali, a Trojanom
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serca na ten czas przybywao, obaczywszy, e Grekowie

na zad id. im dalej, tym barziej za nimi pdz, bijc,

tukc, najedajc: przybieawszy do obozu, jli okrty

palie. Grekowie, którzy uciekali i którym byo duszno,

do Acbilesa skokiem bieeli
,

proszc , aby pomóg
a Trojany odegna. Acbiles nic nie chcia dba, pokój

da, cho Trojanie burzyli. Aiax Telamonius, ten sie

tylko mocno zastawia i niejako Trojany odraa, ale

i tenby by nic nie pomóg, by bya noc nie zasza,

która bitw rozja. Ciemnoci tedy samy Trojanom za-

szkodziy, a Grekom pomogy wicej , ni który hetman.

A naszy Trojanie, widzc i noc, wrócili sie do miasta.

Tej tedy nocy Grekowie Palamedesa barzo opa-

kowali, bowiem tom by cnotliwy i rycerski. Trojanie

te Deiphebusa i Sarpedona niewymownie, jako mów
niepospolitych, barzo aowali.

Nazajutrz gdy byo, Grekowie, i zabito Pala-

medesa, króla, radzili miedzy sob: kogoby na jego

miejsce mieli wybra. A gdy miedzy sob o tym dugo

a wiele radzili, Nestor, pan jeden grecki, wystpi

i ja tak mówi: panowie, i tak adnego nie masz

miedzy nami, któremuby to pastwo przystao i któryby

tak dobrze trafi w nie umia
,
jako Agamemnon ten,

który tej zwirzcbnoci pirwej uczsnikiera ^) by, zda sie

rzecz by dobra i potrzebna, aby tene zasi na to

pastwo by wysadzon i postanowio. Gdy to usyszeli

panowie, kazali wnet Avotowa i wszyscy sie na to zgo-

dzili, e za Agameranona wybrali. Agamemnon tedy,

gdy ju to pastwo odziera, j lud szykowa i wszyt-

kiego dogldaó, jako pirwej zwyk by czyni. Trzeciego

zasi dnia, odprawiwszy pogrzeby onych zacnych ludzi

*) Tak w pierwodr.
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i inszych, wojska wywiedli tak Trojanie
,
jako i Aga-

memnon. I gdy sie stoczya bitwa, obiedwie stronie

dobrze sie potykay. A gdy ju nieco na dzie byo,

naprzód Troiius , syn Priamusów, ja goni a potyka

sie i mtnie burzy, tak i Greki ugania do namiotów.

Za drugiego dnia Trojanie lud zabrali i wywiedli.

Agamemnon takie , uderzyy wojska w si. Troiius

na tej bitwie barzo czycie a mnie sobie poczyna

i niemao czystych mów porazi. Dziaa sie ta bitwa

przez cae siedm dni i w ten czas Grekowie barzo

uchodzili. Dla czego Agamemnon, widzc i nieco ludu

utraci, o przymierze do Priamusa na dwa miesica

posa.

Którego Priamus postpi. Gdy to przymierze byo,

Agamemnon Palamedesa uczciwie a powanie pogrzebl.

Co sprawiwszy, ja myli o Achilesie, czemuby

bitwy zbrania. Wezwawszy Ulisesa, Nestora i Diome-

desa, posa do niego, proszc go, aby sie ku bitwie

gotowa. Panowie ci szli do Achillesa, z którym o to

mówili, proszc go, aby gniewu poniecha, ale radniej,

aby sie ku potykaniu mia. Achilles smtny, który ju by
umyli wojnie da pokój , dla tego i to by Hekubie

obieca, za te i Polixen barzo miowa, ja ony pany

niedobrze i niewdzicznie przyjmowa, powiedajc, ibym
ja wola, aby sie wieczny pokój ssta, a tak nie uczyni

tego: na wojn nie pójd. Tak z ta odprawa Uliaes

i z inszemi od Achillesa odszed. A przyszedszy, ja
Agamemnonowi

,
jako je Achilles przyj, powieda.

Co usyszawszy, Agamemnon rad uczyni: j napo-

mina, aby kady coby z tym pocz mia, oznajmi.

Menelaus wystpi i ja napomina brata swego Aga-

memnona, aby sie Achillesowi nie przeciwi, ale aby

lud ku bitwie co rychlej gotowa, przywodzc mu to,
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i ju Trojanie nie maj takiego ma, jakiego pirwej

mieli Hektora , dlaczego mo/.em sie ich ju nie ba,

bo tak barzo nie mog na nas najeda, gdy nie maja

przy kim tak mnym
,
jako mieli Hektora

,
przy któ-

rym wszytko zdrowie swe pokadali. Diomedes i Ulises

juby byli mao nie przystali na namow Achilesow,

aby sie by pokój ssta a ugoda z Trojauy, i jli prze-

ciw Menelausowi mówi, i chocia Trojanie Hektora

nie maj, ale na to miejsce dosy znamienitego a m-
nego maja Troilusa, równego prawie w mstwie Hekto-

rowi. A tak dobrzeby, abymy z nimi walki poniechali,

a wicej ludu nie tracili , zwaszcza gdy te niektórzy

na to przystaj, jako Achilles.

Menelaus zasi przeciw tym powsta i wiel je

dowodów z rzeczy zbija, nawodzc je, aby ju bitwy

dokonali, a tego , na co sie z przysig usadzili , do-

kazali. Nadto przywiód Kalchasa jednego, któregomy

przed tym wspominali, wieszczbiarza, ten praktykujc,

ja napomina Greki, aby bitwy nie przestawali dotd,

aby Troja wzili , tuszc im dobrze , i musi to by,

aby Troja od was bya wzburzona i sstanie sie to

jedno bdcie stali a mni, walczcie, nie przestajc,

T tedy rzecz sw Kalchas wszytki ku bitwie przy-

cign, w czym Agamemnon j lud opatrowa a go-

towa. A gdy przymierze wyszo i czas walki przyszed,

sam Agamemnon, Menelaus, Diomedes, Aiax lud wy-

prowadzili przeciw Trojanom. Trojanie te take z go-

towym wyszli: bitwa wielka miedzy nimi sstaa sie.

Troilus. hetman trojaski , wnet rani Menelausa i in-

szych na ten czas pobi niemao: ta bitwa trwaa a
do wieczora, na której pobitych byo niemao. Nazajutrz

zasi Troilus z Alexandrem z ludem wyszli, Grekowie

take wszyscy: potkay sie oboje wojska, a Troilus
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w tym Diomedesa rani, za na sameo:o Agamemnona
przytar, gdzie go te rani, a zatym j wszytki Greki

ugania. Bya ta bitwa barzo krwawa, abowiem i w tym

i w owym wojsku dosy ludu poupadao , a zwaszcza

w wojsku greckim. Co te obaczyvvsz\^ Agamemnon,
i jego ludu ubywao, o przymierze skokiem do Pria-

musa posa, aby go dozwoli do szeci miesicy. Co gdy

przed Priamusa przyszo. Priamus rad uczyni: jeliby

suszna rzecz bya przymierza postpi, ja pyta.

Niektórzy radzili , aby tak dugo nie pozwala

przymierza, ale radszej aby zaraz na Greki jecha

a z nimi sie potyka, aby ich co rychlej dokona móg.
Niektórzy zasi radzili, aby da przymierze do tego

czasu, do którego dali. A przeto Priamus, dobrze sie

na to rozmyliwszy, przymierza Grekom do szeci mie-

sicy postpi. Którego Agaraemnon dostawszy, Mene-

lausa i Diomedesa barwirzom opatrzy da i insze

pobite z uczciwoci da chowa.

Trojanie take swe, które pobito, pogrzeby opa-

trowali. Gdy to przymierze byo, Agamemnon sam

jecha do Achilesa prosi go^ aby ku bitwie wyjecha.

Achilles, syszc Agamemnona, iniele mu odpowiedzia,

i ja nie uczyni tego , bo pragn , aby sie pokój sta

a ugoda.

Naostatek przedsi, i nie móg Agamemnona
inaczej zby, jako sie te nie godzio, aby go tak

mia odbi, nie pozwoliwszy mu czego, powiedzia mu:

sam ci nie wycign osoba swa, ale suebne a lud

swój pol na pomoc. Z czego Agamemnon ja mu
dzikowa, cho samego nie móg namówi. Jako

skoro tedy czas bitwy przyszed, Achiles Mirmidony

swe uszykowa i nagotowa ku potkaniu^ które posa
do Agamemnona, a Agamemnon te lud swój sprawi.
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Trojanie, i ja czas by, wyjechali, Grekowie takie,

werwali sie miedzy sie i uczynili potkanie i bitw
okrutna. Troilus na pirwszym zesciu j Greki poraa
a Mirmidony ugania, a wziwszy miao, wtargnienie

uczyni a do obozu greckiego, kdy namioty byy;
tam ich barzo wiele pobi, a drugie porani. Aiax Te-

lamonius , mny pan grecki
,
gdy widzia , i sia ten

Troilus broi, chcc swych ratowa, jako we zej toni

byli, wielka moc i uprzejmie mu sie zastawi, czym

go odrazi , tak i mu nie mao byo serca upado. Co

gdy byo, Trojanie sie powcignli i nie mieli tak

wiele burzy, ale osignawszy zwycistwo, do miasta

sie udali.

Nazajutrz za Agamemnon lud nastroi, Troilus

te z dobr myl a nadziej wycign: stoczyli bitw
niema, gdzie ich byo wiele pobitych, tak z strony

Agamemnona, jako i Troilusa.

Mirmidoni, poczet Achillesów, niema na ten czas

klsk wzili.

Gdy sie ta bitwa dokoczya, Agamemnon troska

sie a frasowa, i widzia, e niemao byo z wojska

jego ludu upado; dla pogrzebów tedy, aby je odprawi

móg
,
posa do Priamusa o przymierze , aby go po -

stpi do trzydzieci dni. Priamus, i te mia z sob
w ten czas co czyni

,
postpi przymierza. A przeto

Agamemnon, dostawszy go, chowa pobite. A potyms

gdy przymierze wyszo, za zebra lud, wszytki pany

ku bitwie przymusi i uszykowawszy ufy, wycign.
Trojanie, czujc te o sobie, z Troilusem dobrze zrz-

dzeni , wyszli

.

Uderzy Troilus mocno na"Greki, tak i pobiwszy

ich niemao, przypar je, e tyu podali a uciekali.

Achilles na ten czas na to wszytko patrzy i gdy Troilus,

Historya Trojaska. O
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Grekom doskwira, widzia: nie tak mu o ine Greki

szo, jako o swoje Mirmidony, a przeto obawiajc sie,

rozmyla sie : miali da pomoc Grekom.

Gdy sie zdziere nie móg, wystpi przeciw Troi-

lusowi, z którym sie wnet stoczy, ale go rani wnet

Troilus, z której rany Achilles struchlay z bitwy

a z placu wyszed. Troilus przedsi trwa i cae sze
dni z Greki sie potyka, gdzie ich niemao czystych

ludzi porazi.

Gdy siódmy dzie przyszed, i tego bya po-

trzeba wielka, przesta sie Troilus potyka i lud swój

z placu zwiód i do miasta doprowadzi. Gdzie bdc,
wszyscy Trojanie Troilusa wielbili i chwalili, i tak

mnie sobie z nieprzyjacioy poczyna i prosili, aby

tak do koca trwa a Grekom potuchy ani pociechy

adnej nie dawa, tak eby kiedy gór mie mieli, abo

zwycistwo odziereó. Przeto Troilus okoo ludu za-

bawi sie i aby wszytkiego dokaza, wszytkim tuszy

dobrze. W tym te Achilles ja z sob myli: coby

czyni , ezemuby dla panny bitwy zaniechawa , acz to

by Hekubie i Priamusowi obieca, e nie mia na

bitw wychodzi, jednak go swoich upadek a poraka

ruszaa, tak i musia wyni sam swa osoba i z ludem

swym. A przeto wnet, zapamitawszy mioci, lud na-

gotowa, uszykowa i aby mocno przeciw Troilusowi

jechali, napomina, jako jednak czyni to dla tego, i
go by rani , co go byo niemao obruszyo.

Gdy tedy czas bitwy przyszed, Troilus z ludem

wycign, Grekowie take: potykali sie miele z sob,

Troilus sam wesoo na koniu j harcowa i Mirmidony

najeda. A w ten czas Grekowie jli woa, krzycze:

Mirmidoni wszyscy sie na Troilusa rzucili i targnli.

Troilus przedsi, miedzy nimi harcujc, mnie sie
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broni, a w tym tedy niemao Mirmidonów porazi. Ale

gdy mu konia postrzelono. Troilusa, który by w strze-

mionaci uwiaz, zrzuci i zmiota. Co gdy sie przydao,

Achilles przyskoczy, Troilusa zabi, tak e sie obroni

nie móg. Troilusa tedy Achilles zabiwszy, chcia go

z wojska wywlec do swego obozu i z niego wszytko

zebra; ale Memnon przyskoczy i Achilesowi ran
zada, zaczym ciao Troilusowe odj, a Achiles w tym

j ucieka, a Memnon za nim; ale wdy Achiles,

nieco pobieawszy, upamita sie i stanwszy, oborzy

sie na Memnona, z którym tak dugo chodzi, a
go pobi.

A tak Achilles dwu czystych mów zgadzi, nad

któremi wielkiego mstwa dokaza
,
gdy ci, które pobi,

wielcy mowie byli. Troilusowe mstwo barzo znaczne

byo i Grekom barzo straszliwe, przy którym jednak

nie móg sie zosta: trafi na swego, gdzie wszytkiego

strada.

Gdy tedy Troilusa i Memnona zabito , Trojanie

sie polkli, z czego im wnet serce upado, i nie mieli

betmana, przy którym stali i na którym wszytkiej

sprawy patrzali
,
jli wnet ucieka : przyszli do miasta

z wielkim pdem a prawie uziejawszy sie; wbieawszy

do miasta , zawarli sie mocno , choci te nie wszyscy

w miasto wbieeli, bo je gonili Grekowie i niemao ich

czci pobili , czci poranili. A tak ci, którzy uciec

mogli, uciekli i w miecie sie schowali.

Priamus , stradawszy syna , Troilusa , mionika
swego wielkiego, i Memnona, przyjaciela swego oso-

bliwego, perskiego króla, obawiajc sie czego inszego,

posa do Agamemnona, aby uczyni do dwudziestu

dniu przymierze. Co gdy Agamemnon uczyni, Priamus

Troilusowi i Memnonowi kosztowny pogrzeb sprawi,

6*
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insze suebne, którz}"^ byli pobici, pochowa. Czego gdy

dokoczy, ja sie okoo inszych rzeczy para.

Hekuba, Priamusowa ona, gdy sie dowiedziaa,

i Aciies Troilusa, syna jej, zabi, którego barzo a-
owaa, a przedtym te Hektora take i Memnona, ja
sie barzo sraci a frasowa, a nawicej o faszu a zdra-

dzie Achillesowym, i on pirwej sa o Polixen, córk
jej, eby mu ja dano za maonk, w czym obiecowa

sie ju nie walczy ani pomaga Grekom, czego przedsi

nie uczyni, ale w tym Troilusa i Memnona zabi. eby
sie tedy synów swych pomcia i fasz faszem oddaa^

fortel sobie wymylia przeciw jemu, aby go jednO'

moga uowi a z wiata zgadzi. Przeto przyzwaa

syna swego, Alexandra: tego ja wprzód napomina^

aby sie swej braciej na Achillesie pomci, ku czemu

tak mu rady dodaa, i ja, prawi, pol po imieniem

ma mego, Priamusa, eby do niego przyszed, jakoby

w rzecz}' Priamus chcia z nim pokój uczyni, a o córk
sie z nim zmówi, co sie wybornie powiedzie, bo Achi-

les pirwej sa do mnie i do Priamusa sug o Poli-

xen, ebymy mu j za maonk dali; z czegomy

sie me wymawiali, jedno eby pokój zjedna a Greki

od walki odvviód, czego jednak Achiles, obiecawszy^

nie wypeni , ale jeszcze syna mego i brata twego

zabi; otó trzebaby mu to odda. Przeto ty nagotuj

sie tak tajemnie, eby sie na nasadzi, kiedy on bdzie

u mnie, a z kta go jako podszed. Gdy my tedy do

ApoUnowego kocioa pójdziem, który jest przed bron,

ty sie tam na mocno nasad, a potym
,
gdy z nami

rozmawia bdzie, uderz na.
Alexander barzo rad na t matki swej namow,

pozwoli i px'zysta: nagotowa sie z inszemi. Hekuba

w tym posaa posa do Achilesa imieniem swym i ma
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swego, proszc go, aby sie z nimi urza. Co gdy

Achilles przed sob mia, obieca sie nazajutrz postawi

z chuci dla panny Polixeny, któr niewymownie mi-

owa, dla czego, aby jedno oczy napa móg, nie od-

mawia sie, ale sie przy obieca. Hekuba. gdy za
pose przyszed, nazajutrz do onego kocioa sza. Achilles

tedy, nagotowawszy sie, te tam szed, wziwszy z sob
Antiocha , syna Nestorowego. A Paris ju tam dawno

11 onego kocioa czuwa z niemaym ludem. Gdy tedy

Achilles wstpowa w on koció, Paris, który sie by
Achilesowi na zdrad usadzia werwa sie ze wszytkirai

na Achillesa, j zdrad bi. Achilles, obaczywszy

zdrad, jako móg, broni sie i gdy go byo niieczmi

przykryto, sukni jako sie obwinwszy, odbija, w której

obronie niemao ich przedsi pobi. Alexander w tym

Antiocha zabi i samego Achillesa, zadawszy mu nie-

mao ran, ukó: tak Aehiles prze zdrad niewieci,

a dla panny, gardo mizernie da, nie w bitwie, ani

w adnym potykaniu, jako to wic bywa, ie m
dobry na wojnie miedzy uty nie zginie, a potym, leda

w przygod wpadszy, ulgnie, gdzie Bogu dusz da
musi. Co sie temu Achillesowi sstao: dosy czystych

mów porazi, Hektora, Troiliisa, Memnona i insze,

gdzie przedsi na ten czas nie móg mu nic nikt uczy-

ni; ali Wenus przysza, która go porazia i o gardo

przyprawia. Skd sie kady nauczy moe, jako wiele

zego zawsze biae gowy broj, dla których niemao

czystych ludzi ginie. Có sie potym dziao. Gdy Aehiles

zabity lea, Alexander jego ciao rozkaza, aby je psom

i bestyam rze a szarpa wyrzucono. Ale Helenus,

brat Alexandrów, j prosi, aby tego nie czynili, abo-

wiem i z nieprzyjacioy trzeba sie aslcawie obchodzi



86

i radzi , aby ciao odda Grekom
,
gdyby po nie ^)

przyszli.

Gdy sie to z Achillesem dziao, Grekowie baczyli

grzmot^) a oskot, abowiem gdy to Paris sprawi, ze

wszytkimi burmem w miasto biea. Co gdy Grekowie

obaczyli, a zwaszcza Ulises, jli z sob mówi, i to

nie darmo, e tak Trojanie barzo z trzaskiem pdza;

wszyscy natychmiast skokiem bieeli do onego kocioa,

gdzie przyszedszy, naleli Achillesa lecego, zranionego,

zbitego, pokótego. Powiedaja niektórzy, i jeszcze nieco

yw by. Co gdy Aiax obaczy, ja go trz a mówi
mu : nie byo adnego czowieka , któryby ci mia

zwyciy, a teraze jest marnie uowion, co nic in-

szego nie spraAvio jedno twoja niebaczno a wielki

nierozum. A Achilles jeszcze nieco ducha majc i pa-

mici, rzek: zdrada mi Alexander i inszy podeszli,

a zatym skona. Panowie, którzy tam byli, jli go

barzo aowa, a wziwszy, nieli go do obozu. Tam
Agamemnon, i przymierze wychodzio, za do Pria-

musa o drugie posa, dla pogrzebu Achilesowego i in-

szych. Co gdy otrzyma, sprawi wnet Achilesowi ko-

sztowny pogrzeb, przy którym rozmaite gry a gonitwy

Grekowie wymylali.

Tego pogrzebu Agamemnon gdy dokona, Greków

do rady wezwa, ja z nimi radzi: komuby rzeczy

Achilesowe mia odda, a lud poleci; jemu sie zdao^

aby Aiaxowi, który by krewny Achilesowi. Ale Aiax,

gdy mu je wzdawali, powiedzia, i ja nie mog bra
rzeczy Achillesowych, abowiem jeszcze jest syn, Neo-

ptolemus Achillesów, który sprawnie ma to pobra,,

a przeto policie po, aby na wojn przyjecha, a rzeczy

^) W pierwodr. : nie. '^) W pierwodr. : grmuth.
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pobra i 1 ud ten sprawowa. Przystali na to wszyscy

1 posali po Neoptolemusa, eby przyjecha. Ku temu

wybrali Menelausa. Menelaus to poruczenie wziwszy,

do Siciru jecha, do Likomeda, dziada Neoptoleraeusowego.

Przyjechawszy tam, oznajmi mier Achillesowe,

a iby Likoraedes Neoptoleraeusa, synowca swego, do

wojska greckiego na miejsce ojcowskie posa, mówic,
i? musi to by, eby posa, abowiem rzeczy Achille-

sowych nie masz ktoby doglda i lud nieboszczyków

sprawowa, który przy wojsce zosta.

Likomedes, us'yszawszy o mierci Achillesowej,

niewymownie sie troska: Keoptolomeneusa wnet bez

wszelkiego omieszkania posa, napomionawszy go, aby

pamita na ojca swego a jego sie mierci nad Trojany

pomci. Tak Neoptolemus. modzeniec czysty, urodziwy

i mny w drog sie z Menelausem puci. A gdy

w drodze byli, przymierze wyszo; dla czego Agamem-
non lud nagotowawszy, wywiód i ja w obec wszytki

napomina, aby sie nie lkali, ale miele aby sie z nie-

przyjacioy potykali; Trojanie te wycignli i na Greki

uderzyli. Bitwa bya miedzy nimi wielka. Aiax na

pirwszym potykaniu nago j bojowa miedzy ludem,

w który czas wielkie wrzaski byy. Alesander, gdy

Aiaxa nago rycerstwa dokazujc obaczy, pocign
na uk i w bok go nagi postrzeli i inszych wiele

pobi.

Aiax tak z ran za Alexandrem uderzy i gdy

mu uchodzi, ja go ciga, a tak dugo i mocno, e
go zabi. Czego gdy dokaza, ju umczony i zraniony

do obozu sie nawróci, gdzie bywszy, gdy mu strza

z boku wyjto, umar.

Diomedes, pan grecki, mnie sie miedzy Trojany

wrywa, ony ugania i tumi.



Trojanie, gdy Alexandra zabito, polkli siO; ude-

rzyli w pdy a do miasta; za któremi Diomedes a
do miasta wbiea, ale Trojanie pirwszy byli do wrót,

wbiegszy w miasto i zaparli sie. Agamemnon to oba-

czywszy, wojsko przywiód pod same miasto, gdzie

przez wszytk noc lea. Nazajutrz Priamus z wielkim

alem Alexandra wyniós i pogrzeb mu uczyni. Helena,

któr by uniós i o któr tak wiele ludu zgino, nie-

wymownie pakaa, lamentowaa, aujc swego Ale-

xandra. Priamus j z Hekub cieszy i ubaga, dzi-

kujc jej, i jego domem nie gardzia, obiecujc jej to

wszytko, coby jedno potrzebowaa a daa mie. Ale He-

lena
,
gdy ju nie miaa swego Parisa, ni ocz nie dbaa,

snadby te bya wolaa mier podj, ni by na wiecie.

Nazajutrz Agaraemnon j wojsko przed samym
miastem szykowa, czekajc Trojanów, których gdy nie

byo, kaza harcowa a Trojany na bitw wywabia.

Priamus tedy zwtpi by sobie nieco: nic nie kaza

czyni, jedno samo miasto kaza osadzi stra i roz-

mait obron, a to dotd, aby Pentezilea, pani jedna

waleczna, z Amazonami na pomoc przyjechaa. Bya
ta Pentezilea królewna, jedna z onycli niewiast wa-

lecznych, które sobie piersi dla uku cignienia przy-

palay; tej na ten czas Priamus by wezwa, aby mu
na pomoc przeciw Grekom przyjechaa , a przeto gdy
wiedzia, i miaa by, oczekawa jej. Ta gdy przy-

jechaa, przywioda z sob lud niemay i w prawdzie

waleczny, który wnet uszykowaa przeciw Grekom

i wywioda. gamemnon, ju majc swój, na placu

oczekawa. Pentezilea tedy uderzya na Greki tak

mocno, e musieli uchodzi: owa im przypiraa nie-

wymownie i niemao ich pozbijaa; gdy uciekali, gonia

je a do obozu, gdzie im ja doskwira i juby je
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bya na gow porazia i okrty popalia , by jej by
Diomes nie spar. Tak jako sie skoro Diomedes Pen-

tezilei zastawi, inet sie bitwa rozerwaa, a Grekowie

sie jli na pokój bra. Agamemnon przez kilka dni,

obwarowawszy obóz dobrze i strzelba opatrzywszy,

nigdziej sie nie rusza. Pentezilea przedsi na kady
dzie wrywaa sie w obóz i ku bitwie wywabiaa. le
Agamemnon nic nie dba na zuchwalstwo niewiecie,

nie chcia wyjecha, ani te nikomu nie kaza aby

sie kwapi mia, aby Menelaus z Neoptholeraeusem

przyjechali. Ci gdy przyjechali , szli naprziód do Aga-

memnona, z którym sie witali, którym by barzo rad.

A gdy ju czasu nieco byo , uczyni rad , wezwa
panów greckich do siebie, z którym o rzeczach nie-

boszczyka Achillesa j mówi a radzi, które kaza

znosi. Gdzie uczyniwszy rzecz do Neoptolemeusa, ty

rzeczy wszytki jemu zleci i poda, przywaszczajc je

jemu, ]siko synowi, który zawdy po ojcu bliszszy jest

bra, ni kto inszy. Nad to te Neoptolemusa nad lu-

dem a wojskiem ojca jego przeoy, któremu wszytk

moc a rzd nad nim poda. A nieli sie co zacz
miao, napomina go, mówic, ie tu przyjecha nie

rozkoszowa sobie, jako doma czyni, ale aby sie

ojca swego pomci: dla tego potrzeba, aby pamita
na to, e ojca strada, którego mierci aby sie pom-

ci, tegoó trzeba bdzie. Neoptolemus, gdy rzeczy oj-

cowskie odebra, szed do grobu ojcowskiego, tara rzewno

paka, wzywajc bogów na pomoc, aby mu do togo

pomogli, eby sie ojcowskiej mierci pomci móg.

Agamemnon potym do ludu sie obróci i j ji

gotowa przeciwko Pentezilei , która ustawicznie naje-

daa i l^u bitwie wywabiaa. Neoptolemus
,
gdy te

lud wzi, uda sie do niego, j ji sprawowa a szy-
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kowa, który uszykowawszy, wywiód przeciw Pentezilei.

Agamemnon te i inszy potkali sie wespoek. Neopto-

iemus naprzód dobrze sobie pocz, abowiera na jednym

stoczeniu kilka ufów zbi i porazi. Czego dokazawszy^

ku Pentezilei sie obróci, z którym sie Pentezilea potkaa

i dosy sie z nim dugo mordowaa; na ostatek musiaa

zszwankowa. ^). Neoptolemus rozgniewany ja jej do-

nagla, tak e j zbi i na gow porazi. Co jako sie

skoro sstao , Trojanie sie zlkli i jli ucieka; cz
ich ucieko w miasto, cz ich pobito. Grekowie zatym

przycignli z wojskiem pod same miasto, które obiegli

i ludem obtoczyli , tak i nie móg aden z miasta

wynid, dla czego niemay strach miedzy Trojany

w miecie by; ju sobie wszyscy rozpaczali barzo,

a coby dalej czyni mieli, prawie nie rozumieli, po-

niewa i te ju z ich strony niemao czystych ludzi

pobito byo, którzy przed tym byli wielk a dobr
obron miastu. Gdy tedy jn takich mao co abo nic

nie byo, jli Trojanie sob trwoy, mówic miedzy

sob pospolicie, i ju trudno, abymy sie mieli obroni,

gdy jestemy w wielkim obleniu, bliszszy tego, e
przydziem w nieprzyjacielskie rce, nielibymy sie

mieli obroni a Greki od miasta odbi.

Eneas, Antenor, Polidamas, zmówiwszy sie, szli

naostatek do Priamusa, do którego gdy przyszli, jli

przed nim czyni rzecz , w której sie aowali na ten

upadek, który przez Greki popadli, e powinowatych

a przyjació ich niemao haniebnie pobito , samy po-

raniono: w czym napominali Priamusa, aby sie obaczy

a ostatniemu upadowi, który nadchodzi, zabiea. Ra-

dzili mu, aby sie lepiej Grekom podda, a tym sobie

^) W pierwodr. : sszwankowa.
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pokoju naby, a walki i bitwy zaniecha. Abowiem,

prawi
,
jeli o sobie nie poradzimy, poginiem

,
garda

nam pobior i nasze dobra w niwecz obróc.

Priaraus, gdy t rzecz przed sob mia, rad wnet

uczyni, wezwa synów, przyjació i inszych panów,

których jeszcze nieco mia, ja im mówi, aby radzili

o postanowieniu: coby mia lepszego czyni z Greki,

jeli sie z nimi potyka, jeli o pokój posa. Antenor

wystpi
,
j radzi , aby walki przestali , a pokoju

szukali, dajc przyczyn, i Grekowie maja jeszcze

mów czystych dosy: Agamemnon jest, Menelaus jest,

Diomedes, Neoptolenius, syn Achillesów, tak mny
i duy, jako Achilles by, jest za Aiax Lokrus i in-

szych te dosy mnych a mocnych
,
jako : Nestor,

Ulises. My zasi , có jestemy? acz sa niektórzy, ale

co potym , kiedy tu siedziem , by w klatce zamknieni

i zawarci i prawie te ju powatleni, co trzeba obaczy

a ku pokojowi sie mie radszej, nieli jeszcze na wojn
woa; radzi tedy, aby Gi-ekom Helen odda, a z nimi

sie zjedna i ugodzi Priamus, a wszytko, co by Ale-

xander z Helena przyniós, im wróci, a zatym o pokój

prosi przez ugod jaka. Gdy o tym niemao a duga
miedzy sob rozmawiali, wystpi syn Priamusów, Am-
phimachus, modzieniec urodziwy, miay i mny: ten

j przeciw Antenorowi le a srodze mówi, majc mu
za ze, e radzi na pokój.

Insze te , którzy kterau przystawali , fuka , od-

wodzc je od tego, na co Priamusa wiedli, a przyci-

gajc, aby lepiej lud wywiedli , a na obóz grecki ude-

rzyli, eby abo wygrali, abo wic za ojczyzn upadli.

Eneas j agodnie uchodzi Araphimachusa, radzc mu,

aby sie lepiej o pokój stara, ni na wojn insze pod-

ega. Ale Amphimachus im dalej, tym wicej wola.
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aby sobie tego Priamus nie lekce way, e syny po-

traci i inych niemao przyjació, Antenora i Eneasza

nie sucha, ani na ich namowy przystawa. Z którego

rzeczy Priamus poruszony powsta przeciw Antenorowi

i Eneasowi, i j je fuka, mówic: teraz na pokój ra-

dzicie , a kiedy byo wda sie w pokój , tedycie na to

nie dali by sówka rzec, sami jestecie przyczyn tej

walki i alu a siroctwa mego, gdziem niemao synów

i przyjació potraci, a teraz ju lkacie sie i docira

nie chcecie. I obróciwszy sie do Antenora, ja mówi:
azae ty sam od Gi'eków niemao lekkoci nie uy,
kiedym cie do nich w poselstwie sa, wiesz ^), jak
odpraw dano, nie pomnisz tego, ani cie to rusza, com

ja te ucirpia.

Tyme te sposobem i Eneaszowi mówi: a wsza-

ke ty tego nabroi, bo wespoek z nieboszczykiem

Alexandrem Helen uniós i upu obficie przyniós:

teraz pokoju chcesz, nie bdziesz go mia. I rozkaza

wnet, aby lud gotowano, i kiedyby dano znak, aby

sie z bran wyrwa. To gdy wymówi, rad rozpuci

i tak odszed, Amphimachusa z sob pojwszy; gdzie

gdy przyszed na paac swój, j mu mówi: boj sie,

aby ci, którzy na pokój radzili , aby jakiej zdrady nie

uczynili a miasta aby nie wydali. A przeto radzi

z Aphimachusem , coby poczyna mieli. Amphimachus

mu powiedzia, i trzebaby sie ostronie mie, ale jeli-

bymy chcieli wszytko po naszej woli mie, nalepiejby

byo jako Antenora i insze pogubi. Priamus na to

przysta i mia Amphimachus Antenora z inszemi na

cze prosi, w który czas mia je by potru, abo

zdrad pobi. Tego czasu zeszli sie z sob Antenor,

^) w pierwodr. : wie.
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Polidamas, Ukalegon, Aniphidamas, Dolon: ci jli z sob
rozmawia o tej bitwie, do Antenora jli mówi: dzi-

wujem sie królowi, i tak niebacznie woli nas pogubi
i dom swój zniszczy , nieli pokoju dosta a z Greki

sie jedna, icie nie wiemy, co chce dalej czyni, gdy
sam obaczawa, jako wiemy, e mu ju nierówno. An-

tenor ja mówi: ja sam nie wiem, ani tego czuj,

coby niyli, alebym ja wam nieco powiedzia, a zwaszcza

jelibycie przy zdrowiu zosta chcieli , a dobra swego

nie strada, dabym wam w tym niemae lekarstwo

a pomoc
,
jedno potrzeba tego , abycie mi wszyscy

przyrzekli pod przysig, ebycie mi nie wydali, je-

liby ku czemu przyszo. Gdy mu wszyscy pod przy-

siga przyrzekli nie wydawa, powiedzia, i lepiej

ebymy my wydali miasto, a Greki pucili. Abowiem,

chocia my tego nie uezyniemy, przedsi Priamus jest

zej wolej na nas, dla tego emy go na pokój nawo-

dzili. Za jelibychmy cicieli na Greki uderzy, tedy

nie wygramy, bo nas na to nie sstanie. A tak lepiej

to uczymy^ wydajmy miasto, a Greki tak obowiamy,

e nas i nasze ony i dzieci i dobra insze w cale za-

chowaj. Gdy to wyrzek, podobao sie to wszytkim

i wnet zmówiwszy sie, do Greków w nocy posali Po-

lidamanta. Polidamas, gdy do namiotu Agamemnonowego

przyszed, wszytko mu to powiedzia, i jeliby przy-

rzek Antenorowi i inszym mio a ask, tedy maj
poda miasto. ^).

Agamemnon, gdy to usysza, kaza skokiem pa-

nom w nocy do rady przyó, tak pocichu, którzy gdy

sie zeszli, j ich pyta: coby sie im widziao o tym

poselstwie, z którym Polidamasa Antenor, Eneas i inszy

^) W pierwodr.:. tedy maj poda, maja poda miasto.
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<io nas posali, jeliby potym, gdyby miasta dostali,

mieli im przepuci? Mulo nie wszyscy przyzwolili, aby

byli zachowani w zdrowiu. Ulises i Nestor na to nie

radzili i owszem obawali sie tego, jakoby to mogli

uczyni. Neoptolenms przyzwoli i mówi: aby Aga-

memnon tak z nimi uczyni, ale aby pirwej posa
Synona, jako posa swego, do Eneasa i Antenora, aby

sie od nich pewnoci wywiedzia.

Agamemnon tak uczyni, kaza sie gotowa Si-

nonowi, aby tam jecha. Sinon jecha i przyjechawszy,

sta przed miastem , dla tego i jeszcze Amphimachus,

syn Priamusów, nie da by kluczów wrotnemu do brony

W ten czas tedy Sinon, stojc, sysza gos Eneasów,

z którego sie dorozumia, i tak byo, jako byli przy-

sali, a nie inaczej : tak odszed. I przyszedszy do Aga-

memnona, powiedzia mu, i tak jest. Agamemnon tedy

ze wszytkiemi przysig, jeliby wydali miasto, ony

zdrowe zachowa i wszytko ich w caoci zostawi.

Gdy sie sstao , Polidamas radzi Agamemnonowi , aby

wojsko do brany Scei przyprowadzi , a sam aby strzega

bo tej nocy Eneas i Anchizes otworz brane i was

wpuszcza. A czas ten abycie wiedzieli, znak ten b-
dziecie mie, e wam pochodnie wielkie zaga, które

gdy obaczycie, w ten czas sie pogotowiu miejcie. Tak

Polidamas, nauczywszy Agamemnona, szed do miasta.

Gdzie gdy przyszed, to, co zjedna, powiedzia Ante-

norowi
,
jako go te Agamemnon odprawi , wszytko

rozpowiedzia.

A przeto Antenor, ju czujc na to, w nocy

u brany strzeg; gdy czas upatrzy, Neoptolemusa, pana

greckiego, wpuci, pochodnie zaone podnie kaza,

zaczym otworzy a Greki wielkim hurmem wpuci.

Antenor zaraz Neoptolemusa do paacu królewskiego
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wwiód. Trojanie, gdy usyszeli woanie i zgiek, jli

wychodzi, a Grekowie natychmiast do domów jli

koata, wybija drzwi, ludzie mordowa a cina: nie

przepuszczono tam ani staremu ani modemu, bito ojca,

matki przed dziemi, dzieci przed oczyma matczynemi,

kto sie jedno nawin, ten wnet okrutnie gardo da.

Priamus, usyszawszy, i Grekowie w miecie, cho
ju by stary i niemal zgrzybiay czowiek, przedsi,

aby jedno uszed nieprzyjacielskich rk
,
porwa sie

tak leda jako i uciek do kocioa Jowisza i Herku-

lesa; wszyscy, gdzie mogli, tam uciekali. Hekuba, ona
Priamusowa, gdy uciekaa z Polixena, Eneas ja potrafi,

Polixen wzi i do Anchizesa, ojca, ja schowa. An-

dromacha i Kasandra do kocioa Minerwy boginiej

skryy sie. Grekowie przez ca noc biegali, lud bijc,

mordujc, palc, huczc a siekc. Neoptoleraus, gdy

Priamusa szpiegowa , nalaz go w kociele u otarza

:

tego gdy dosta, nie majc na adnej bacznoci, ani

na lata jego, oderwa go od otarza, którego sie dzier-

a, ci go i okrutnie rozsieka. Aiax zasi nalaz

Kasandr, której nic nie uczyni, ale j wzi. Take
te i insze poapano. Gdy dzie by, Menelaus, tam

gdzie Helena bya wszed, któr porwa i one tar-

gnwszy, wywiód, ajc a fukajc.

Agamemnon tedy, gdy ju wszytkiego dostali,

rady wezwa, j bogom dzikowa, i im poszczciH

a zwycistwo dali. Do panów te samych i do pospo-

litego rycerstwa rzecz uczyni, w której dzikowa za

stao a miao, e sie tak sprawowali, e wdy
rycerstwa dostali. Przytym tedy to powiedzia, aby ci,

którzy miasto wydali, byli zachowani przy zdrowiu

i przy wszytkich dobrach swoich tak ,
jakomy im

przyrzekali, na co wszyscy Grekowie jednostajnie przy-
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zwolili. Co gdy odprawi, Antenor, wystpiwszy, j
Agamemnona prosi, aby mu dopuci mówi. Czego

gdy mu dozwolono, naprzód dzikowa za ask, któr

mu Agamemnon i inszym okazowa, za ja prosi za

Helenusem, aby mu przepucili, tudzie i Kasandrze,

powiadajc, i ci zawsze tego pragnli, aby sie by
z wami Priamus zjedna. Agamemnon z inszymi to

uczyni, nie kwapi sie na Helenusa ani na Kasandr.

Helenus tedy, gdy t ask od Greków mia, ja
te prosi za Hekuba i Andromach, którym te wol-

no dano.

Gdy tedy wszytko rozprawili, Agamemnon kaza

up wszytek porzód wojska znosi, tame ji dzielili

midzy si, jako któremu przynaleao a godno byo.

Co sie tycze panienek, Agamemnon sobie wzi Ka-

sandr, Ulises Hekub, Neoptolemus Andromach;
Menelaus Helen, jako on wasna, wzi.

Gdy tedy wszytko rozprawili, mylili ju samo

miasto zburzywszy, spaliwszy, ku Grecyej jecha. Ale gdy

czas wyjazdu przyszed, niepogoda wielka powstaa,

tak i Grekowie musieli zosta i nieco na miejscu

potrwa. W tym czasie Kalchas, kapan pogaski

a wieszczek,j mówi, i jeszcze sie bogom piekielnym

nie dosy sstao. Z czego wnet Neoptolemusowi wpado
w myl o Polixenie, dla której ojca jego, Achilesa,

zabito byo, i ani w miecie ani w paacu królewskim

tam, gdzie insze naleziono, onej nie byo, ani te o niej

nie sycha nikt. A przeto powiedzia to Agamemno-

nowi. Agamemnon, gdy to obaczy, ja sie gniewa,

pytajc miedzy wojskiem : jeliby jej kto nie mia
albo nie wiedzia. aden z Greków nie móg o niej

powiedzie. Gdy tedy Agamemnon ^ dowiedzia sie, e
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jej w wojsce 1) nie byo, posa po Antenora, któremu

rozkaza, aby sie o nie] pod aska nasza dowiedowa,

a dowiedziawszy sie , eby j przywiód. Natychmiast

Antenor pokrci sie, przyszedszy do Eueasa, j pyta.

Eneas ja wyzna i wyda. Wziwszy ja tedy, Antenor

przed Agamenona przywiód. Agaraemnon, miawszy ja^

da ja Neoptolemusowi , która barzo rad wzi, nie dla

tego, aby sie w niej kocha mia, ale aby sie nad ni
ojca swego mierci pomci, dla której on marnie

a zdradliwie zgin. A przeto, dostawszy jej, do grobu

ja ojca swego przywiód, gdzie, dobywszy miecza, sam

j ci, wymawiajc jej to, i dla ciebie Achilles, ociec

mój, zgin. Agamemnon , dowiedziawszy sie^ e Eneas

skry by Polixen, rozgniewa sie na i rozkaza mu,

aby ze wszytkiemi przyjacioy swemi z ziemie tro-

jaskiej precz wyjecha i wycign. Co Eneas musia

uczyni i zjecha z ziemie precz , Antenorowi ziemi

podawszy. Zaczyni te Agamemnon z Greki ruszy sie,

wszytko, jako byo trzeba, rozprawiwszy i postanowiwszy.

Pótyó byo tej okrutnej a zawoanej i znacznej

bitwy, która sie dziaa dla jednej biaejgowy, Heleny,

dla której si ^) sstao tak okrutne a obfite rozlanie

kr wie, tak eby je z pyncym jeziorem miele porów-

na móg.

Jako wiele ludu na tej bitwie zgino.

• Pogino na tej walce niemao tysicy ludzi, a nie

leda ludzi, ale znamienitych sawnych a mnych ry-

*) W pierwodr. : w wojszcze.

-) Od tego miejsca brak w egz. „Historyi", z którego ni-

niejszy przedruk dokonany zosta, kocowych kart. Tekst uzupel-

nifem z wyd. z r. 1597., znajdujcego sie w Bibliotece Jagiel-

loskiej, od str. 162 do 1G5.

Historya Trojaska. 7
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cerzów, jako to kady obaczyó a rozezna moej i
gdy przez dziesi lat bitwa trwaa, musiao ich nie-

mao upa a zgina.

Pisza tak historykowie , i Greków pogino om-
set omdziesit i sze tysicy. A z Trojanów szeset

siedradziesiat i sze tysicy. Panowie nacelniejszy,

którzy byli pobici a zwaszcza, które Hektor pobi:

Protezylaus, Patroklus, Merion , Boetes, Arcliilochus,

Protenor, Deipenor, Doryus, Polixenus, Phidippus, Xau-

tippus, Leonteus, Polibetus, Karpedontes, Lepodemon.

Eufores, Epistrophus, Schedius, Maunenkus, Palenon.

Ci byli mowie, które Hektor rka swa porazi i zabi.

Za które pobi Eneas, by: Amphimachus, Hirkus.

Które za Alexander, by: Palamedes, Antilochus,

Ayax. Troilus te niemao ich by pobi czystych

a mnych ludzi. Take te i Deiphebus.

Co te za byli porazili Grekowie z Trojanów,

jako Achilles: Hektora, Euphemtusa, Hippoteusza,

Plebeusza, Asteriusza, Likoniusza, Euforbiusza, Mem-
nona, Troilusa; Neoptolemus: Peutezylea, Pryamusa

i Polixen, która przy grobie ojca swego, Achillesa,

rka swa ci. Diomedes: Xantypusa, Mnesteusa, Epi-

trophusa, Orkomeneusza.

Jako dugo Trojanie z Greki walczyli.

Co sie zasi tycze czasu, jako dugo miedzy nimi

trwaa ta bitwa, albo walka
,
piszc o niej, historykowie

powiadaj, e trwaa przez dziesi lat i sze miesicy

a sze dni.

Przypatrze sie tedy, czytelniku askawy,
co to byo za morderstwo a jakie to byo skaranie

BoC; i tak pokara chcia dziwnym sposobem Pria-

musa, króla trojaskiego, który swej wolej dopuci
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synowi swemu, gdy cudz on uniós. Z czego, i go

Priamus nie kara, Boe skaranie na przyszo, tak i
dla grzechu a zoci musia zgin i sam, i dzieci jego

i wszytko pastwo jego. Co ma by wielkim przyka-

dem inszym, gdy to szczliwy czowiek, co sie cudza

przygod karze, a zwaszcza tym, którzy sie do cu-

dzego przysiadaj, którzy, jeliby sprawy Pryamusowej

naladowa chcieli, niechaj to wiedz, i to, co Pria-

musa potkao, to ich te nie minie.

Dosy mdremu.

Co historje pisali,

Dla tego je nam podali

,

Bymy, w nie pilnie wgldajc,

Co czytamy pamitajc.

Tego sie z nich nauczyli,

Jakbymy poczciwe yli.

A wystrzegali sie zoci

,

Z którj^ch pyn zelywoci

I ine przypadki dziwne.

Bogu i ludziom sprzeciwne.

Z dobrych za spraw co bierzemy.

Dobr saw odzieremy.

Która nam nigdy nie zginie

I po mierci zawdy synie.

Zacne to tedy klejnoty,

Które bierzemy ze cnoty.

A niecnota w co przywodzi,

Nie jednemu ta zaszkodzi.

I chociaj co z niej przypadnie,

Obaczy to kady snadnie

:
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Marnie sie wszytko obraca,

Zdrowie, majtno utrac.

Jako to i cztac zrozumia,

Jeli pami po temu mia.

^) . . . e potrzebne rzeczy,

Bedzieszli je mia na pieczy.

^) W tem miejscu karta jest uszkodzona i podklejona biaym

papierem, tak i tekstu domyli si nie mona.

-o^=^g>-<-
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dogledaó 11 — doglda.

dokada komu 7, 72 — dowodzi, przekonywa kogo;

dokada si kogo 49, 72 — radzi si kogo, zno-

si si z kim.

dooznie 29 — obszernie, dokadnie.

donagla 90 — dokucza, mocno naciera.

dufa 58 — ufa, wierzy.

duszno komu 70, 77 — le, dokuczliwie, jest w kry-

tycznem pooeniu.

^duze 51 — (przys.) mocno, silnie.

duy 48, 49, 91 — mocny, silny.

dziewka 59 — córka.

dziwy troje 25. „o której gadkoci i urodzie tez troje

dziwy sysza'"'' t. j. dziwne, nadzwyczajne rzeczy,

wieci.

frasunk 27 — trasunek.

fraucymer 48 — coli. poczet kobiet, skadajcych dwór

pani lub panny domu.

gadko 24, 48 — pikno, uroda.

gówne uranienie 69 — zranienie gowy.

gupo 56 — gupota, gupstwo.

godno 1 — zasuga.

gruby 4 — nieobyczajny, nieokrzesany.

hnet 89 — wnet, natychmiast.

igra 72 — gra.

indzie 12 — na insze miejsce.

interesse 49 — wspólny interes, udzia.

icie 58, 71 — zaiste, pewnie.

jecha na kogo 61 — win zwala, wystpowa prze-

ciwko komu.

jedna 94 — ukada si o zgod; jedna sie bl, 91

i cz. — godzi si.

jednanie bl — ugoda, zgoda, umowa.
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jednostajnie 35, 95 —• zgodnie, wszyscy razem.

Jedwabne naniowy 26 — pieszczone, sodkie, agodne.

Ict 8 i y^z kta kogo podej"^ t. j. skrycie na kogo

natrze; podstpnie kogo podej.

kila 69, 73 — kilka.

klatki szpitalne 3 — banie, bajki, zmylone rzeczy.

kradziestwo 29 — kradzie.

krewno 31, 44 — pokrewiestwo.

krom 28 — bez.

knjjomk 54 (przys.) — tajemnie, ukradkiem, pokryjomu.

krzyw komu hy 44 — winnym by krzywdy czyjej.

kupi 47 — towar.

kus 28 — figiel, sztuczka, postpek.

lekko 4, 9, 12 i cz. — obelga, krz3-wda.

atwie 8, 13 (przys.) — atwo, bez trudnoci.

otrowskie 26, 27 (przys.) — otrowsko. w zodziejski

sposób.

mianowa kogo 36 —- nazywa, wymienia kogo po naz-

wisku.

miasto 40 — zamiast.

miszszy [
= miszy] 16 — gruby.

inierzeczy sie [
= mierziczy siej 58 — kóci si.

mieszka 18, 27 — zwleka, nie pieszy.

mizernie 85 — marnie, bezpoytecznie.

mocnie 43, 51, 52 (przys.) — mocno, silnie.

nalee na kogo 29 — waciwem by, godzi si, przy-

pada komu.

namieniony 25, 54 — wymieniony, wspomniany.

naprawa 72 — namowa, poduszczenie.

naruszy sie na kogo 62 — obruszy, obrazi, za ze
wzi.

nawrócenie 23 — powrót.

nedzi sie Ib — rujnowa si, biedzi, ndz cierpie.



104

niczemny 21 — nikczemny, bahy, pody (na str. 22

znajdujemy take form: nikczemny).

niebezpieczno 12, 42 i cz. — niebezpieczestwo.

^niepowód 4— niepowodzenie (Linde ma powód w zna-

czeniu powodzenia).

nieprzezpieczny 75 — niebezpieczny.

niesprawa 5 — niedbalstwo, bd, niead,

nieicolstwo 18 — niewola.

niydziej 89 — nigdzie.

ni ocz 88 — o nic.

niz 15 — pierwej ni, zanim.

ohawanie 32 — obawa, obawianie; ohawa si 51, 94—
obawia si.

obiera si czym 87 — trudni si, chodzi koo czego,

mie staranie.

obdliwy 37 — bdny, faszywy.

oborzy si 41, 43 i cz. — oburzy si.

-oylda 25 — oglda.

okrom 2, 45 — prócz.

omieszkanie 28 — zwoka; odwoka.

opowiedzie si komu 41, 44 — zameldowa si koma,

da zna o sobie, o swem przybyciu.

osobliwie 73 — osobno.

osobnie 49 — osobno.

para si 2, 84 — trudni si, zajmowa si.

peda 88 — noga; ^uderzyli w pdy az do miasta'''' t. j.

uciekli.

picowanie 49, 54 — zbieranie, szukanie ywnoci, szcze-

gólnie dla wojska w czasie wojennym.

piowa czeyo 3 — pilnowa.

ponie 22 — marnie, nikn, podupada.

pochuba 8 — sawa, chluba.

pioczciwo 11, 22 — cze, honor.
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podczas 39 — czasem.

pooy co 62 — wspomnie, wypowiedzie.

porobi kogo 71 — zwyciy, pokona.

porzodek 17, 34 i cz. — porodek; porzód 54 —
poród.

potrafi si 23 — spotka si.

potrawie si 75 — wysili si, zuy si, zniszczy si.

potrwa 4(5, 96 — poczeka, wstrzyma si.

potucha 82 — nadzieja, otucha,

powód 62 — przykad.

powie 24, 31, 46 i cz. — opowiadanie, opowie.
* poarze 10 — poar, ogie.

praktyka 20, 21 — wróenie, wieszczenie; praktykowa

79 — wróy.
prze 4, 15, 16 i cz. — przez, dla.

przezdzicki 41 — koniecznie, gwatem.

przezpieczny 52 — bezpieczny.

przerzenie 2, 40 — przejrzenie.

przodek trzyma 48 — mie pierwszestwo, na czele by.

przodkiem 18, 28 i cz. — wprzód, pierwej.

przyciera na kogo 80 — naciera, szybko i silnie na-

pada.

przyda si 83 — sta si, zdarza si, przytrafia si.

przygadza si 7 — wydarza si, przytrafia si.

przygrzewa komu 42 — dokucza, da si we znaki.

z przykra 50 (przys.) — Linde obj : „z przykrej, pro-

stej góry^ steil herab".

przysta co komu 77 — susznie si nalee, przypada.

przystpie 50 — przystpi.

przystrzega 9, 14, 22 i cz. — przestrzega (na str.

29 spotyka si take: przestrzega).

przy 7, 22, 32 — przyj.
7a
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przywaszcza co komu 3, 89 — przypisywa, przyzna-

wa, oddawa za wasne.

radniej 78 — lepiej.

radszej 80, 91 — raczej.

ratunk 28 — ratunek.

rozszyrzy co komu 29 — obszernie wyoy, objani.

rozwodzi 21, 38 i cz. — tumaczy, przekada, wy-

uszcza.

równia 62 — równina; na str. 24, 25: „ze jej równia

nigdzie nie hyo"' t. j. nikt si z ni w zaletach

porówna nie móg.

rzecz 13, 21, 29 i cz. — mowa, przemowa.

^rycerskie 42 (przys.) — rycersko, mnie.
sam 39 — tu.

suszny czas 17 — dogodny, odpowiedni, waciwy.
smeci si 84 — smuci si; smtny 78 — smutny.

spi&a 11 — ywno, prowiant.

spoem 37 — razem, wspólnie.

sprawi kogo o czym 26 — objani kogo, uprzedza.

sprawnie 23, 57, 86 — zrcznie, w dobrym porzdku;

sprawiedliwie, susznie; sprawny 35, 48 — obrotny,

zdatny; sprawiedliwy.

sprzeciwny 99 — przeciwny.

ssta si 8 i cz. — sta si,

statura 48 — figura, wzrost.

stpi do kogo 17 — po drodze wstpi, zboczy.

stolec 52, 64 — tron; przen. godno, dostojestwo.

stowarzyszenie 10 — wspóudzia, towarzystwo.

strzelba 89 — wyraz uyty tu jako colleciivum —
j,obwarowaivszy obóz dobrze i strzelb opatrzywszy"

.

szacowa si 51 — powodzi si, szczci si.

szkarady 3, 56, 62 (przym.) — szkaradny; szkaradzie

62 (przys.) — szkaradnie.
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szyrza 64 — szeroko.

wiadszy 3, 25 — wiadczy.

tumi 50, 87 — goni, przeladowa, naciera.

to 81 — ,,by we zej toni'' t. j. w niebezpieczestwie,

w krytycznem pooeniu.

trefunek 38 — trafunek, przypadek.

z trzaskiem 12, 86 — szybko, z hukiem, gwatownie.

uchodzi czego 3 — unika, stroni; uchodzi kogo 61,

78, 91 — zrcznie uskraraia, ukraca kogo,

ugaska.

uczciwo 28, 32, 80 — cze, szacunek.

uczsnik 77 — uczestnik.

udatny 7 — zdatny, zdolny.

uf 5, 42 — huf, hufiec.

ujd 69 — uj.
umys 1, 10, 21 i cz. — zamiar, zamys.

uprzejmie 41, 70 — uparcie, z naleganiem, mocno.

urani 73 — lekko zrani; uranienie 69 — zranienie.

uwiaroicanie 3 — uchronienie si, wystrzeganie si.

*uzieja si 83 [Linde ma uziai si] — zmordowa si,

zmczy.
urze 23 — ujrze; urze si 85 — ujrze si.

uywa kogo w czym 10 — prosi, namawia.

warch 60 — gniew, uraza cika.

warowa si 43 — wystrzega si, pilnowa si, mie
si na ostronoci.

wespoek 21, 26 i cz., wespó 37 — razem.

wezbra si 49, 52, 74 — wybra si, wyprawi si.

wezrze 25 — wejrze.

wtpi 22 — wtpi.

wier 58 — zaiste.

witszy 10, 29, 35 i cz. — wikszy.

winszowanie 8 — proba usilna, yczenie usilne.
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wasny 28 — prawdziwy, doskonay.

wynorzy si 2 — wynurzy si.

wyprawia co \ — wykada, opowiada; wyprawia

si 45 — usprawiedliwia si.

wysep 25 — wyspa.

wyzna kogo 97 — wyda kogo, miejsce pobytu czy-

jegos wsl^aza, zdradzi, wiadomoci o kim
udzieli.

wzbudzi 2 — stworzy.

wdy 7, 44, 48 i cz. — aby, przecie, jednak.

zachoway 7, 48 — zasuony, powaany ; zachowanie

30, 34 — powaanie, wpyw, szacunek.

zacz 44, 68 — jaki, kto, co za jeden.

zagorywa si 60 — by przez ogie pochanianym,

pali si zwolna.

zapomóc si 3 — wspomódz si, zyskiwa na sile, mo-

cnym si sta.

zacie 65 — zajcie, spór.

zawoanie 8 — sawa, chwaa.

*zazgliwie 66 (przys) — gwatownie, zapalczywie, po-

rywczo, ognicie.

zarze komu czego 73 — zajrze, zazdroci.

zbytnie 11 — zbyt, nader.

zdole, zdole komu 54, 66 — podoa, oprze si. obro-

ni si.

zelzywo 18, 19, 27 i cz. — obelga, cika obraza.

ecie 69, 81 — zejcie, starcie si, spotkanie.

zezwoli si 61, 64 — zgodzi si.

zgrzybiae a ziichivae czasy 2 — podupade a niesta-

teczne.

znid si 19 — zej si.

z to 12, ^^gdyz ich jednak na ten czas z to by nie tno-

gio^ t. j. tyle ile..., tyle, ile ich byo potrzeba



109

do pokonania przeciwnika, takiej siy liczebnej

nie byo (uycie przyimka z biernikiem w wyra-

eniu z to dosy czsto spotykane w w. XVI).

zumie si 38 — zdumie si, mocno si zadziwi.

zwolestwo 46 — wolno, swoboda, prawo rozporz-

dzania si.

aowa si na kogo 55 — skary si na kogo, obwi-

nia koffo.

^^i
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